
 

 

 

 

«EN VERDEN FULL AV SLIM, DEN ER FULL AV SLIIIIM» synger alle barna etter 

Daidalos sangen.  

Det løpes i gangene, den ene voksne etter den andre kommer inn med hver sin 

kreative Labyrint inspirerte kostyme, det lages slim på kjøkkenet, barna jubler og det 

er elektrisk stemning i barnehagen.  

Endelig var dagen der! Med labyrint, slimsjø, spiselige livspucker, Taurus-spill og 

mye mer. Prosessen frem til denne dagen har bært preg av undring, kreative påfunn, 

stimulering av bl.a. de taktile sansene og vi har brukt eksperimenter som metode. 

Barna har bl.a. fått kjennskap til gjenbruksmateriale, symboler og farger. Men viktigst 

av alt, så har dette prosjektet hele veien blitt styrt i den retningen barna selv har 

ønsket det.      

 

 

Daidalos har kommet for å bli - så lenge det er interesse for det. Neste aktivitet 

som står for tur er å lage Krampus roboten.  

TILBAKEBLIKK – noen av barnas opplevelser i 

februar 



 
 

 Lunsj tilberedt ute på bålpanna i februar har bl.a vært: laks, torsk, nudler og 

grønnsaker, Gakkhu-brød på Samenes nasjonaldag  og fiskepudding m/søtpotet 

chips, sukkererter og hjemmelaget dressing. Her er barna med og tilbereder alt og er 

med å lære om de ulike matrettene. F.eks at søtpoteten er fra Sør-Amerika og at 

Timian er en krydderurt.  

Vi lager hjemmelaget dressing: 

«Jeg syns Timian lukter pizza» sier Hamzah.  

«Kan du lese oppskriften for meg?» spør han.  

Vi leser oppskriften, snakker om mengder, ser på teskjeer og spiseskjeer.. og tar 

frem alt vi trenger: mat yoghurt, grov sennep, salt og timian.   

«Vi trenger myyyye mat» konkluderer Hamzah med til slutt. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Kinesisk nyttår 05.02 

Vi har markert Kinesisk nyttår, spist 

vietnamesisk mat og danset 

vietnamesisk dans. Nå går vi inn i 

grisens år. 

 

 

 

Samenes nasjonaldag 06.02 

Denne dagen markerte vi med å joike, 

lære om Samene på Salaby, kaste 

lasso og spise Gakkhu-brød ved bålet. 

 

 

 



 
 

Vikingskipet har tatt opp tråden på insekthotell prosjektet som ble startet i fjor høst. 

Vi har vært i skogen og funnet bl.a. grankongler, furukongler, kvister og bjørnemose 

som vi skal legge i insekts hotellet vårt. På turen fant vi 2 biller som fikk mye 

oppmerksomhet. Vi lurer på om dette er «løpebiller». 

Kom gjerne med bidrag til insekts hotellet, hvis dere finner noe spennende fra 

naturen på vei til barnehagen så er det bare å putte det på plass mellom 

pallene.    

  

 

Barns deltagelse!   -    Voksnes engasjement!   -   Spenning!  

   

Barna tar i bruk fantasien, kreativ tenkning og skapergleden når 

det er karnevals forberedelser.  


