
Tilbakeblikk på april 

 

Våren har kommet, og prosjektene våre er preget av det. Vi har vært mye på tur til dammen 

ved Kulås, og der har froskeeggene lagt som et tykt teppe på toppen av dammen. Dette har 

vært spennende å studere, og noen tok vi også med oss til barnehagen for å forske nærmere 

på. Vi har fulgt fra egg til rumpetroll, og begrepet «rumpetroll» har blitt meningsfylt og kjent 

for barna. Vi har lest om frosker, hengt opp bilder på veggene, malt frosker, studert de på 

internett og på Salaby og ikke minst vært hoppende frosker selv. Rammeplanen påpeker 

gjennom fagområdet natur, miljø og teknikk at det er viktig at barna får kunnskap om 

dyreliv og at de får utforske og undre seg over ulike naturfenomener. Froskeprosjektet har 

gitt oss store muligheter til å studere dette naturfenomenet på barnas premisser.   

 



 

 

I årsplanen vår står at barna skal få erfare at verden henger sammen. I sammenheng med 

både fugleprosjektet og froskeprosjektet, har vi ofte kommet inn på begrepet «søppel». Vi 

ser søppel på turer, og har derfor snakket mye om hvilken betydning søppel har for både 

fuglene og froskene. I forbindelse med dette har vi vært på søppelplukketurer, og 

sammenhengen de ser mellom for eksempel fuglene og søppelet, tar barna med seg videre 

til andre turer vi er på. Dette er veldig flott å se! 

Barna er fortsatt svært opptatt av fugler, og synes vi burde ha et sted å legge egg i. Så da 

laget vi et reir av kvist og kvast, og hengte opp i kvisten vår. 

 



 

Bente forteller mange gode trollhistorier, og for å få tak på størrelsen til et troll, ville vi lage et stort å 

ha på veggen. Et som var mye større enn barna, som bodde i skogen og som hadde mange rare 

farger! Flere av barna blir kjent med troll gjennom Tambar, vi leser om han i Tambar – boken og 

lytter til han på lydbok på Salaby. Tambar gjør trollprosjektet ekstra spennende. 

Vi har laget mye god mat denne måneden som blant annet vårruller, falafel og ulike supper. Det viste 

seg at å rulle vårruller krevde både finmotorikk og konsentrasjon. 

 

 

 



Vi har også vært på mange turer rundt omkring i Sarpsborg, og turene er alltid basert på barnas 

ønsker eller behov. Vi har blant annet vært på byggeplasser for å se på maskinene, på se – på – 

lastebiltur, ved fossen, i Kulås ved dammen, på Borgasyssel i fugletårnet, i dyrebutikken og på 

blomsterplukketur.  

 

 

 

I slutten av april startet vi også med 17 mai – forberedelser. 17 mai ledet oss inn på vårt neste 

prosjekt, som handler om konger, dronninger, prinsesser og prinser. Dette er Hamzah svært 

engasjert i, og nå preger dette leken blant flere av barna. Et perfekt utgangspunkt for et spennende 

prosjekt! 


