
 

Tilbakeblikk på mars 

 

Karnevalet hadde vi tidlig i mars måned, her var barna med å planlegge, tilberede og 

lage det som måtte til for å at det skulle bli karvenal. I følge barna var dette bl.a. 

ninjago-dansing, pizza til lunsj og katta i sekken. De som ønsket kledde seg ut og alle 

fikk tilbud om ansiktsmaling. Det var karnevalsamling m/ marakaser og film på 

ettermiddagen. Kommentarer fra barna etter denne dagen var bl.a. «Jeg elsket 

denne festen!» «Kan vi lage fruktdyr igjen?» «Jeg kunne ønske det var karneval hver 

dag»   

Turene i mars har gått til Landeparken for skolegruppa. Der har vi bl.a. stått på 

skøyter, laget kongledyr og grillet lunsjen vår som har vært toast og pølser. Vi har 

også hatt turer til Kulåsparken, borgardsyssel, gymsalen og turer i butikken for resten 

av barna på Vikingene. Vi dro til Kiwi for å handle GUL mat til påskefrokosten. Der 

fant vi bl.a. melon, banan, appelsinsyltetøy, juice. «Jeg liker å handle gul mat» sier 

Amadeus  

Vi plukket kongler, pinner og steiner 

på vei opp mot Landeparken. «Jeg 

vil lage noe av det!» sier Matheo. 

«Jeg og!» sier Fahad ivrig. «Skal vi 

lage kongledyr?» sier en voksen. 

«JA!» svarer to engasjerte barn. 



 
 

    

 

Maten vi har spist i mars har vært fiskepinner m/pasta og grønnsaker, ofte har vi hatt 

smoothie i stedet for frukt fat, pizza, ostesmørbrød, pasta m/kjøttsaus, kylling med 

pestosaus, laks m/ grønnsaker og makaroni. Matlaging ute sammen med barna blir 

det mere av utover våren, både på tur og over bålpanna i barnehagen. Det ser vi 

frem i mot.  

 

Baderommet er veldig populært. Her skriver barna seg opp 

på liste flere dager i uka for å sikre seg en time på 

vannrommet. Her inne setter vi ofte på musikk, leker oss 

med farger og har eksperimenter. Et havfrue prosjekt er 

påbegynt og vi har laget «badebomber» av maismel, 

bakepulver, konditorfarge, olje og vaniljepulver. Dette har vi 

gjort for å se på hvordan de forskjellige elementene reagerer sammen. Barna syns 

badebomben lagde bruselyder og luktet godt. Torsdag 19.april blir det tur til 

Skjærhalden for gruppa som har jobbet med havfrueprosjektet. Det finns nemlig et 

gammelt eventyr om at det finns havfruer på Skjærhalden. Vi må dit for å undersøke.  



 
 

I mars har det vært mye skaperglede på 

formingsrommet, dette rommet har også 

blitt en del av Vikingene der vi bl.a jobber 

med prosjekter, skolebarna spiser lunsjen 

sin der og det er generelt mere i bruk. I 

påsken fikk barna tilbud om å være med på 

påskeverksted. Her støttes barna i å være 

aktive og skape egne kunstneriske uttrykk. 

Rammeplanen for barnehagen sier at  

«barna skal få estetiske erfaringer med 

kunst og kultur i ulike former og som skal 

være organisert på måter som gir barna 

anledning til utforsking, fordypning og 

progresjon.» Dette står sentralt når barna 

jobber med sine prosjekter i barnehagen.  

På bilde til høyre ser vi et parkeringshus 

med en bro under laget av ispinner. Den er 

stengt, barna har limt på bommer på begge 

sider. Den er flere 100 år gammel.    

Ellers er barna mer og mer opptatt av å 

være ute. Noe av det de er mest opptatt av 

om dagen er syklene. Barna har vasket de 

med såpe og vann så de er klare for våren.  

Alle barna har fått hvert sitt sugerør… 

Emilio: «Jeg blåser, men det kommer ingen 

bobler!» 

Asad: «Du må blåse sånn her, med hodet» 

Munira: «jeg blåser med munnen»  

Fahad: «du må blåse med lungene, det er der 

lufta er!» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 


