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Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. 

Ett lite tilbakeblikk fra mars … 

 

Prosjekter 

 

 

 

Prosjekt – dinosaur                   

 

 

 

 

  

 

I januar startet vi et stort prosjekt om dyr. Basert på interessen til flere av barna begynte vi 

med dinosaurer. Noen av barna hadde god kjennskap til dinosaurer fra før, mens andre ikke 

hadde noe forhold til dinosaurer. 

 Etter hvert så vi at også de som ikke hadde noe kjennskap til dinosaurer begynte å interessere 

seg for dem, de kopierte litt de større barna og laget «skumle lyder «og var veldig fascinert av 

de store tennene til dinosaurene.  

I starten av mars reiste vi til Naturhistorisk museum Oslo for å se dinosaur skjelett. I 

utstillingen «Stein og bein» møtte barna tyrannosaurusen «Stan» Stor stas og glede. Vi har 

snakket med barna om hva skjeletter kan fortelle om livet til et dyr; om de var kjøtt- eller 

planteetere, raske, langsomme, om tenner, og hvordan de forsvarte seg.  

Vi har sett på veldig mange andre dyr i Geologisk museum. Det var så gøy å se engasjerte 

voksne som formidler kunnskapen og hjelper barna for å utvikle nye kompetanse, samtidig 

som barna fikk muligheter å tilegne ny kunnskap på sine egne premisser. Her kommer et lite 

knippe bilder fra Oslo tur: 

 

 



 

   

   

Barn tilegner seg kunnskap – når de blir møtt ut fra 

sine   drømmer og 

interesser.   

Barnehagens årsplan var 

også med på tur! 

 

 

 

 

 

 

Vi vil i april måned fortsette med prosjektet dyr. Vi begynte å utvide prosjektet enda mer og 

begynte å fokusere på hvilke matvarer vi får fra ulike dyr.  Vi kom til temaet om kuer, 

hvordan de så ut, hvor de skulle bo, men også hva vi får fra kuene. Planen videre å lære mer 

om hvordan melk produseres. I januar begynte vi å jobbe litt med «Bæ bæ lille lam» Barna på 

Fossefallet lagde en stor sau av papir.  I april skal vi bli godt kjente med dyrene som bor på 

bondegården. Turdagene våre vil også bli lagt opp mot temaet, ellers en del av turer.  Første 

turen i april går til Greåker til bondegård for å se nyfødt lam. 

 

 

Hest - prosjekt  



 

Ny tur til Hjørgunn gård på tvers av baser for å ri på hester. Vi fikk også mulighet til å hilse 

på mange andre dyr. Stadig like populært å besøke Hjørgunn gård. Vi voksne er gode 

forbilder for barna. Vi lærer barna at dyra, på samme måte som mennesker trenger mat, vann, 

kos, og kjærlighet, men også ser vi at dette gir mestring og glede hvor barna samarbeider og 

bygger gode relasjoner med hestene.    

                                

 

 

 

 

 

Hakkebakeskogen prosjekt  

I følge Rammeplanen for barnehagen er vi pålagt å 

jobbe med 7 bestemte fagområder i løpet av et år. 

Alle disse fagområdene trekker vi inn i arbeidet 

med Hakkebakkeskogen. Hvordan vi jobber er 

også avhengig av barnas interesse og engasjement. 

Vi jobber med «Kommunikasjon, språk og tekst» Vi voksne viser bilder fra boka og 

gjenforteller små utdrag av historien av gangen.  Vi studerer bildene sammen med barna; 

hva vekker deres interesse? «Kropp, bevegelse, mat og helse» Vi baker rundstykker med 

barna men også vi har danseleker. «Etikk, religion og filosofi« Lære om å dele med 

hverandre, være gode mot hverandre. Dette var bare noen eksempler på hvordan vi jobber 

med Rammeplanen og fagområder gjennom prosjekter. Vi vil fortsette med 

hakkebakeskogen i april også 

 

  Grålum dagsenter – prosjekt 

Generasjonsmøte; Ariana har vært på besøk 

hos eldre på Grålum dagsenter. Hvorfor skal 

barn og eldre møtes? Dette gir gjensidig 



glede, mye lærdom, livsglede og positive opplevelser. Årsplanen vår sier at «Barnet skal 

oppleve livsglede, spenning og moro,         mestring og mening» 

  

 

 

 

 

                        Turer           

«På tur oppdager barna verden, 

naturen og får nye erfaringer» 

I mars har vi vært på noen fine turer. 

På turene øver vi på å gå i rekke og i 

trafikken sammen med leie-venner, og 

barna er flinke til å gå. Hvorfor gjør vi 

dette? For det første går det mye 

lettere, for det andre det er viktig at 

barna skal tidlig tilegne seg gode 

holdninger og hvordan vi på best mulig måte kan ferdes ute i trafikken. Naturen er et godt 

rom for allsidig lek. Her får barna lekt og fått stimulert motorikken.  

Turene i mars gikk til Kurlandskogen, Fredrikstad, Kulåsparken, Kulås barnehage, 

Fritznerbakken barnehage, Bodalstranda, gymsalen hver onsdag og fredag. 



   

Det jeg hører, GLEMMER jeg.  Det jeg ser, HUSKER jeg.      Det jeg gjør, FORSTÅR jeg.

   

  

 

 

 

  

Den 12. mars markerte vi Barnehagedagen 

2019. Barn, foreldrene og ansatte samlet seg til 

100 –  rettersmidagg i St.Olavs barnehage. Flere 

tradisjoner ble samlet på et sted som Polsk 

Marzana, Etiopisk kaffe od Somalisk dans.  

 

                                                                                                                                                                                                           



Vi har gledet oss masse til å begynne med 

eventyr og dramma på Fossefallet.  Eventyr 

og drama som metode for å fremme         

inkludering, samspill og språklig utvikling. 

I slutten av mars begynte vi å jobbe med 

temaet eventyr og drama. Vi valgte eventyr ut 

i fra barnas interesse. Årsplanen vår sier at vi 

skal bruke «konkreter og bilder» 

 

Vi begynte så smått å dramatisere eventyret 

Gulhår og de tre bjørnene, og på slutten av 

april skal vi ha en forstilling med barna om Gulhår og de tre bjørnene. Eventyr er veldig 

spennende. I St.Olavs barnehage har vi også eventyrstund hver tirsdag. Det å bruke eventyr til 

språkstimulering åpner mange muligheter. Barna leker med figurene, puslespillet, og barna er 

selv aktive. Vi mener at repetisjonen er viktig for barna, og eventyrene kan fortelles om og 

om igjen. Eventyrene gjør at barna får leve seg inn i en annen verden og bidrar til at barna 

utvikler sin egen fantasi. 

Vennlig hilsen   Fossefallet v/Edina 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 



 

 


