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De siste ukene har vi kjent vårsola varme. Ungene nyter det, og vil gjerne ut og grave i 

sandkassa eller løpe rundt. Det er ikke is på bakken, og sko og parkdress er mye lettere å 

bevege seg i enn en tykk vinterdress. Alle koser seg og nyter det. Det blir mye kakelaging i 

sandkassa, det er spennende å snu kakeforma og se på resultatet, for så å ødelegge og lage 

en ny. Lekeapparatet er oppdaget på nytt. Vi klatrer opp og aker ned. Syklene blir også 

prøvd, men beina er ikke riktig lange nok. Men lysten til å mestre er der og med litt 

oppmuntring og tilretteleggelse lærer de fort. De må bare knekke koden og det må de finne 

ut av selv. Det har begynt å røre seg på gress og bakke også, og vi har sett edderkopp og 

marihøne, eller «ladybug» som Emely sa. 

Ellers har vi hatt noen fine turer og opplevelser. Vi har vært i Kulås og hentet froskeegg som 

vi skal følge utviklingen til rumpetroll og frosker. Da må vi ta de med tilbake til dammen sin. 

Foreløpig er det bare en geleklump med en svart prikk i. Det er spennende og litt rart å holde 

i hånden. Erle visste ikke helt hva hun syntes, og ville helst ha den bort. Barna går mer når 

de er på tur, noen trenger en pause i vogna, andre går hele veien.  

Bondelaget hadde med seg dyr til Torsbekkdalen i år igjen. Der hilste vi på lam som fikk melk 

på flaske, kalver og hester, også fikk de  hoppe i høyet. Spennende å se og lukte disse dyra 

på nært hold. Det kan være litt skremmende, for de er jo litt ustyrlige. De hadde også med 

seg store traktorer som de fikk sitte i. Etterpå fikk vi spise maten vår i bowlinghallen, og der 

var det noen som spilte bowling. Ny og flott opplevelse! Vi har også vært i Hafslundparken og 

sett hestene der.  På veien så vi på fossen som nå har betydelig større vannføring nå enn i 

vinter. Det blir spennende å følge den framover når snøsmeltingen begynner for fullt i fjellet. 

Det er mye fin begynnende samlek på Fossefallet nå. De venter på hverandre, og jubler når 

«vennene» kommer. De største barna leker ikke bare parallell lek lenger, de inkluderer 

hverandre og leker sammen. De kan dele og hjelpe hverandre. De store vil gjerne hjelpe de 

små. Emma prøver seg på mammarollen. Vil gjerne mate litt og ville gjerne sette Mattis opp i 

dukkevognen her om dagen, men fant ut at den var for liten. Verbalspråket blir bedre, og vi 

hører nye ord hver dag. Morsomt! 

Mat er fremdeles viktig. Vi prøver ut noen nye brødsorter, og tror at vi har funnet en favoritt. 

Tacofredag er populært, og noe alle syntes er spennende. Barna sier: Macofredag!!!!! 

PROSJEKT 

Byggeplassen - Vi følger med på byggeprosjektet i Kulås Alle. Spennende å se på de som 

jobber, klatrer og bruker maskiner som durer. Vi følger med og ser at bygget vokser. Nå ser 

vi snart ikke trappen inne i det ene bygget lenger, hvor ble den av? 

Vann:-Vi leker med vann og heller opp i forskjellige kopper og kar. Vi har blåst bobler og lekt 

med Zalo i sølevannet ute. 

Antall – form – farger: Vi teller hver dag. En to seks er lett å huske. Vi har lett opp runde og 

firkantede objekter. Vi fant blant annet ut at sola var rund, og klossen var firkantet. Nå lager 

vi firkantede bilder med forskjellige farger som pynter opp i vinduet vårt.  

Zemen er en ny liten gutt som har begynt på Fossefallet denne måneden. Velkommen! 

 



 
Spennende å se de flytter sement med den store krana 

 

 

 
Store og små ben på tur 



 

 

 
Følger nøye med på kua. 

 

 
Lek med vannhjul 

 



 
Sanda i sandkassa er jo nesten som sementen på byggeplassen..? 


