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April er her og vi har kjent på noen varme solstråler. Deilig! Det har vi lengtet 

etter for denne vinteren har vært kald lenge, og snø og is har vi fremdeles. 

Når vi har vært på tur har vi sett at det begynner å titte opp noen små grønne 

pigger noen steder. Krokusen er klar, og vi nyter å se noen farger i det grå og 

brune. Våren er på gang og vi går en fin tid i møte. Nå gleder vi oss til mer tur 

og uteliv. 

Påsken er over, og naturlig nok var det mange som var opptatt av egg. Vi 

sang «En liten kylling i egget lå» og da tittet den ut av egget, og det var like 

spennende hver gang. Noen var også en liten tur i Kurland kirke hvor vi sang 

og fikk høre påskebudskapet. Litt vanskelig å forstå, men spennende å være i 

et kirkerom og fint å synge. En dag kom påskeharen på besøk utenfor vinduet 

i barnehagen. Det var skummelt, men gulrøtter er jo ikke så verst. Koselig 

med påskefrokost. Takk for at dere kom. Viktig for barna å gjøre noe sammen 

med dere foreldre i barnehagen sin. 

 I årsplanen vår under vårt pedagogiske grunnsyn står det om at barna 

opplever samhold og fellesskap når de er med i planlegging og gjøremål. Vi 

ser så tydelig nå når de har blitt kjent med rutiner og gjøremål at de vet hva de 

skal og kappes om å få gjøre ting. Å lage havregrøt og finne fram det vi 

trenger av mat og bestikk på kjøkkenet er populært. De rører og de bærer og 

finner frem. Alt stemmer ikke hver gang, men det er så flott å se at de kjenner 

på følelsen av å være med på noe viktig og mestrer som angår dem og alle de 

andre. 

PROSJEKT: Vi ser tydelig at barna har utviklet seg. 2/3 åringene har blitt store 

og mestrer mer og mer selv. Derfor har vi en dag i uken hvor vi har delt de opp 

i grupper, litt etter alder. De største har nå et prosjekt som går på «farger, 

former og antall». De er veldig stolte når vi finner oss et rom for oss selv og 

synger og leker. Et annet prosjekt er vann, og det er topp. «Byggeplasssen» 

er også interessant, og noen som elsker traktor og graving og banking er 

alltid klare for en tur. Dyr er også et prosjekt vi er innom hver dag. Mange av 

barna liker å se og lese bøker, og de spør ofte om å male! Vi prøver oss frem 

med de ulike fargene. 

UT I VERDEN: Noen turer har det blitt. Vi har lagt reinsdyrskinna våre i 

vognene, og kjørt i vei. Noen har vært på cafebesøk i sentrum, andre på 

oppdagelsesturer i nærmiljøet rundt barnehagen.  

 



  
‘’Ja vi maler og vi maler og det blir så fint og flott når vi bruker grønt og gult 

og brun og rødt og hvit og blått!’’ 

 

Ulike sanser i fokus på 1 års gruppa.     Alltid spennende å se på et av     

                                                                         sentrums mange byggeprosjekter!  

 


