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Forrige måned Fagområdene Livsmestring gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter. 

Så var april måneden over og vi har 
virkelig fått fulgt med hvordan 
utemiljøet endrer seg ute. 
Hva skjer når snøen smelter? Hvor blir 
det av snøen og hva blir det til? Trenger 
vi like mye klær nå? Hva kommer opp fra 
bakken? Hva skjer med trærne? Vi har 
undrer oss over når ting spirer og hva 
det heter ikke minst på latinsk. 
Vi har hatt flotte turer og nå ser vi 
framover til nye turer med andre 
aktiviteter ute. 
Påsken er jo også noe som står for døren 
i april, det har blitt laget påskepynt, sådd 
karse, laget drivhus og vi har undret oss 
over hvorfor vi markerer påsken. Toril 
leste og viste bilder  om hva som skjedde 
med Jesus. 
I uke 15 var det foreldresamtaler 
11.april var det påskefrokost i 
barnehagen. 
25.april var halve barnegruppa på tur og 
den andre halvdelen var på "vårusken" i 
barnehagen (dugnad) 
26.april var 2 åringene på 
barnehagekonsert samme med Alvestua. 
Denne måneden her har vi også feiret Fu 

Kommunikasjon språk og tekst: 
Latinske navn på blomster 
Lest alle bøkene vi har lånt på biblioteket 
April sangen 
Påske  

 
Som jeg skrev tidligere i forrige måned har 
vi jobber med det å ta imot enkle 
instrukser, beskjeder og det å respektere 
hva andre sier. 
Det mye repetering og vi jobber med dette 
hver dag. Vi tar det opp i samlingsstunden 
våres og i de ulike hverdagssituasjonene.  
Fint om dere fortsetter og snakke med 
barna om dette. 
  

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
 Sykle ute, vi har fått ny turnmatte, vi har vært mye 
ute, hvile, kjenne på mengde å kle av/på seg.  
Påskefrokost  
Mat muffins/ havregrøt og lapskaus 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Påskekyllinger/reir og egg 
Påskekylling av stein 
Male/sjablong av påskeharen og teknikk er å bruke 
svamp 
Pynte hermetikkboks 
Karse "drivhus" 
Skulpturer og malerier/byggninger i Hønefoss 

Natur, miljø og teknologi: 
Så karse og gresskar 
Gjenbruk av hermetikkbokser 
Vi brukte kvister til å lage reir ute 
Snøsmelting, blomster 
Undre og gjette hvilke farge som kom på løkblomsten 
Kopiere fargeleggingsark 

Etikk, religion og filosofi: 
Påske: Undre seg hvorfor vi markerer påsken og hva Psykisk og fysisk førstehjelp 
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og Ask sin bursdag.  
Vi har vært mye ute og endelig er det tid 
for sykkelsesong i barnehagen igjen. 
Mange store og små som har sett frem 
til disse dagene her. 
Fremover nå skal vi som sagt ha et 
prøveprosjekt med å servere mat hver 
dag i barnehagen, så matlaging med 
barna er som godt i gang.  

skjedde på de ulike dagene før påske?  
Undre seg over hva som skjer med snøen, hva 
kommer etter vinteren? 

Vi har nå vært 2-3 ganger på biblioteker og 
lånt bøker, vi har bevisst lånt bøker som 
handler om følelser som oppstår i 
hverdagen. Når vi har lest bøkene undrer vi 
oss sammen med barna og vi hører godt at 
de har kjennskap/ kunnskap når det gjelder 
følelser, hva som er greit og ikke greit etc.  
Vi veileder og snakker  mye med dem om 
hvordan man er mot hverandre og hvordan 
man snakker til hverandre .  
2 åringene er stor fornøyd med å få bli med 
Anne inn på Alvestua hver tirsdag til 
tilrettelagt opplegg for dem 

Nærmiljø og samfunn: 
Biblioteket, Fossen, lekeplassen på torget, turveien til 
Petersøya, Hønefoss kirke, bussturer, skogen 
(lavvoen), grillhytta er flittig brukt, tur i 
næringsparken og hinder løypa. 
Påskefrokost med foreldre/tradisjon 

Antall, rom og form:  
Baking: volum, mengde, antall 
Forming: mønster og former, lengde og størrelse/ 
antall. 
Gangavstand/lengde på gåturer 


