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Våren
Vi har fortsatt å fokusere på våren i april, og vi har observert og fulgt nøye 
med på alle endringene som har foregått når sola skinner og temperaturen 
har blitt varmere. 
Maurene i maurtua er i full fart igjen og nå har de til og med begynt å 
bevege seg ut på bilveien og inn i barnehagen! Vi plukker de opp og studerer 
de. Her må vi være forsiktige så ikke mauren blir skadet. De gangene det går 
litt hardt for seg, snakker vi sammen om hva som skjedde med mauren og 
hvorfor det skjedde.

Vi har også vært på mange turer i skogen, og mens vi går snakker vi om 
vårtegn og hva dette er. Her har vi plukket med oss både kongler og 
blomster og forskjellige naturmateriale som barna har funnet. Disse 
materialene har vi tatt med oss tilbake til barnehagen for å kunne utforske 
de nærmere. 

Før påskeferien fant vi bare blåstjerner i grøftekanten.. Når sola hadde fått 
varmet enda mer, og det hadde gått en hel uke siden sist vi var i 
barnehagen, hadde det plutselig dukket opp masse hvitveis i skogen og! 



Ute på tur finner vi også masse morsomt å 
utforske og leke med. I tarzanløypa er det et 
stort dekk som vi alltid må klatre over og 
sjekke innsiden på.. Har det samlet seg vann 
her? Bor det noen inni her? 
Det er fjell man kan klatre opp og ned fra og 
det er en stor vinglende bro man kan klatre 
og gå på. Her har vi også tatt med oss 
tursekken vår og spist matpakkene våres.

Naturen er en gigantisk lekeplass hvor alt kan utforskes og lekes med. Et ujevnt terreng som kan by på utfordringer 
som vi sammen finner gode løsninger på, og som er kjempe bra for den grovmotoriske utviklingen hos barna. For noen 
er det en spennende opplevelse i seg selv og bare sitte ned og ta inn over seg alle inntrykkene man ser og hører. 
Fuglene som kvitrer, vinden som blåser og trærne som beveger på seg. 

Personalet skal • legge til rette for mangfoldige 
naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, 

undring, utforsking og læring • gi barna tid og anledning til 
å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på 
problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har 

erfart og opplevd • synliggjøre naturfenomener og 
reflektere sammen med barna om sammenhenger i 

naturen
Rammeplanen 2017



Harebarna har også tatt 
sin første tur i år ned til 
gapahuken. Bakken ned 
dit er veldig bratt og 
kan være litt vanskelig å 
manøvrere seg ned, 
men det er i hvert fall 
ikke noe problem for 
harebarna! Vi kan jo 
bare sette oss ned på 
rumpa og ake ned ☺

Gjennom arbeid med kropp og  
bevegelse skal barnehagen bidra 

til at barna • opplever trivsel, 
glede og mestring ved allsidige 

bevegelseserfaringer, inne og ute, 
året rundt • videreutvikler 

motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse, koordinasjon 

og fysiske egenskaper
Rammeplanen, 2017



Eventyr til utrykk i formingsaktiviteter
I april har vi også fortsatt hatt fokus på eventyr, som vi har 
tatt inspirasjon fra til i blant annet formingsaktivitet. 
Eventyret om de tre bukkene bruse er fortsatt en stor hit i 
barnegruppa, og barna har dermed fått lage sine egne 
bukkene bruser. De limte med bomull på ark og satte på 
bein og øyne. Dette ble til mange flotte og unike bukkene 
bruser som vi har hengt opp i gangen ☺

Veldig rart å kjenne på henda når 
limet og bomullen størkner..                  

«Opplevelser med kunst og kultur i 
barnehagen kan legge grunnlag for 

tilhørighet, deltakelse og eget skapende 
arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske 

erfaringer med kunst og kultur i ulike 
former og organisert på måter som gir 

barna anledning til utforsking, fordypning 
og progresjon. Barna skal støttes i å være 

aktive og skape egne kunstneriske og 
kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til 
rette for samhørighet og kreativitet ved å 
bidra til at barna får være sammen om å 

oppleve og skape kunstneriske og kulturelle 
uttrykk» Rammeplanen, 2017. 



Tilvenning på 
storeskogen er i gang 
Harebarna har begynt smått med 
tilvenning på storeskogen. Vi har vært på 
besøk inne på avdelingen når de store 
barna har vært ute på tur. Her har vi 
utforsket lekene og rommene og funnet 
masse nytt og spennende. 

Fremover kommer vi til å fortsette med å 
besøke storeskogen sin avdeling slik at 
harebarna blir kjent og mer trygg på å 
skulle starte her til høsten. Vi kommer til 
å spise lunsj her og bruke toalettene her 
nede for bleieskift og do-besøk. Vi har 
også satt av noen faste besøksdager hvor 
et nytt barn som skal starte sammen 
med haregruppa kommer til å være med. 
Her er også en voksen fra storeskogen
med, sammen med en av oss fra 
lilleskogen. 

Mot mai og juni kommer vi også til å 
begynne med å ha turer på tvers av 
avdelingene. Disse dagene kommer 
harebarna også til å spise frokost nede 
på storeskogen og være på tur i 
turgrupper med barn fra storeskogen☺

Personalet skal • legge til rette for at 
barna kan knytte seg til personalet og til 

hverandre • sørge for at alle barn 
opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i 

barnehagen.
Rammeplanen, 2017

Det har vært mye god rollelek hos haregruppa, spesielt i 
form av kjøkken-lek og baby-lek. Her er det mye 
begrepslæring og samspill. De videreutvikler leken ved å 
finne frem fler lekematerialer som støtter opp de 
impulsene de får. På storeskogen finnes det mye nytt de 
kan bruke for å støtte opp disse. De snakker sammen og 
samhandler. De vasker opp kjelene i vasken. De møter 
babyen i vogna og vugger den på samme måte som de ser 
de voksne gjøre i hverdagen. Læring og observasjoner 
kommer til syne i det de leker, og de lærer enda mer mens 
de leker! 



Viktige datoer for 
Mai

0nsdag 11.05 – Rusken dag

Fredag 13.05 – Eid markering 

Mandag 16.05 – 17. mai 
markering

Tirsdag 17.05 – Stengt

Torsdag 26.05 - Stengt

I mai jobber vi med temaet skogen 
og havet. Hvem bor hvor og hva 
lever de av? Vi skal utforske dyr, 

insekter og deres miljøer. ☺


