
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Raskt tilbakeblikk siden sist…..  

I Mars hadde vi en liten pause fra satsningsområde Torbjørn Egner, 

og hadde i samling fokus på påsken og påskebudskapet.  

Det var utrolig flott at vi fikk oppleve felleskap på avstand da vi fikk 

tatt del i påskevandringen. Det var en spennende opplevelse og barna 

på Noas ark fulgte godt med på det som ble sagt og dramatisert, vi 

hadde også med «palmegrener» som vi viftet med da Jesus kom 

ridende på Amelia.  

Vi så spor etter påskeharen i berget og haren hadde lagt igjen et 

STORT påskeegg med god sjokolade til oss.  

Vi ser at barna trives godt med formingsaktiviteter, og vi har fokus på 

at prosessen er selve målet. Barna viste stor glede over det å skulle gi 

påskepynten til dere foreldre        

I april gikk turen inn i hakkebakkeskogen der vi allerede har blitt 

kjent med mange av dyrene som bor der. Nå ligger ofte mikkel rev og 

sover under treet og klatremus «synger hele dagen med lua på snei».  

I forbindelse med oppstart av temaet hakkebakkeskogen valgte vi å 

gjøre om på avdelingen, og barna gikk rett inn i roller, kledde seg ut 

og traller på ulike sanger. Dette er et tema vi ser fenger barnegruppen, 

og jammen kom mikkel rev og klatremus på besøk når vi var i berget.  

Våren er godt i gang! Og endelig kan vi løpe ut i joggesko! 

På gården er det kommet både kaninunger, lam og en geitekilling. 

Barna er gode på å arbeide inne hos dyrene, gi dem gulrot og bidra 

med å gi dem vann.  

I naturen finner vi både meitemark, edderkopper, maur og observerer 

fuglene som jobber i trærne! Vill anbefale appen «fugler i 

nærmiljøet» der det er bilder og lyd til ulike fugler i nærområdet!  

 

 

 

Viktig informasjon til 

foreldre:  

12.Mai skal vi ha «mini 17 

mai» i barnehagen. 

Planleggingsdag er fredag 

14.mai, barnehagen har da 

stengt.  

13, 17 og 24. Mai har 

barnehagen stengt. 

Overgang liten til stor avdeling: 

I mai og Juni har vi ekstra fokus 

på samspill, vennskap og ta/gi 

plass i fellesskapet, høre på 

beskjed og do trening.  

Nå ser vi at barna har behov for 

vannflaske, slik at de kan drikke 

fra dem gjennom dagen. Ta 

dermed med vannflaske, denne 

må tas med hjem og vaskes 

hver dag.  

Solen varmer godt i kinna for 

tiden, det er dere foreldre som 

har ansvar for å smøre barna 

med solkrem om morgenen, så 

smører vi i løpet av dagen.  
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Ha en super MAI måned!  

Mai…. 

I mai ser vi frem til å feire bursdagen til landet vårt. Vi skal ha 

en mini 17.mai feiring i barnehagen den 12. Mai, med pølse i 

brød, is, flagg og noen tradisjonelle selskapsleker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med de eldste på avdelingen skal vi gå tur i nærområdet til 

barnehagen og utforske, mulig vi møter andre dyr på jordene, 

ser hva bonden gjør på jordene, oppdage dyrespor å se nytt liv 

i naturen.  

I løpet av Mai skal vi se om vi kan finne noen 

froskeegg/rumpetroll som kan bo hos oss i barnehagen, slik at 

vi kan følge utviklingen fra egg/rumpetroll til frosk.  

 

Hva kan være godt å ha av klær i 

barnehagen. 

Dette ser vi at barna har behov for nå        

• pannebånd/tynn lue. På de 

varmeste dagene ser vi at det kan 

være godt med caps/solhatt for å 

beskytte mot solen.  

• Fleece/ tynnere ull overdel  

• Vårdress og regntøy 

• Joggesko og vintersko/støvler (ta 

gjerne med hjem og sjekk 

hvordan de sitter på foten)  

• Votter et tynt og et som tåler vann 

• Hals  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sanger vi synger i mai:  

- Tenk at nå er dagen her. 

- Ja vi elsker dette landet 

- Alle fugler små de er 

- Jeg gikk en tur på stien 

- Hysj kan du høre 

 


