
  

TILBAKEBLIKK - Januar og så langt i februar –litt informasjon og 

noen tanker framover.  Fra vinter til vår 2019  

Snø, is og vann, vind og sol : Januar kom brått med snø, is og kulde. Vi har benyttet alle 

muligheter til å boltre oss i snøen, og ha aktiviteter ute. Vi har vært på flere turer ut av 

barnehagen for å oppsøke akebakker i nærmiljøet. I år har det vært mange muligheter ved 

Tunevannet, Torsbekkdalen og på lekeplassen bak barnehagen. Her har vi hatt mye felles 

opplevelse, glede og flott fysisk lek.  

Det å forme i snø –slik som lyslykter, rulle snøballer til snømann, hest og borg har vært stas. 

Mange av barna har fått taket på teknikken i å rulle snøballer –virkelig store snøballer. Veldig 

fint med kram snø som vi kan lage noe med. Vi har merket oss at det ikke er all snø som kan 

formes.   

Vi har frosset ned vann som ble til is -  og tatt den med inn for å oppdage hva som skjer når 

isen kommer inn i varmen. Vi har blant annet fått noen erfaringer med begreper som å fryse 

og smelte - hard og myk - bløt og tørr – lett og tung. Vi har også snakket om kaldt og varmt 

og temperaturer.  Hvit, blank og gjennomsiktig har vi snakket mye om. 

I alt dette «hvite og blanke» ble det etter hvert også fokus på farger og kontraster. Ved å ta 

med malesakene ut i snøen har vi snakket om og fått litt erfaringer med farger, nyanser og 

kontraster. Farger vises godt ved å bruke snø som «lerret». Fargene blandet seg og nye 

farger oppstod - og vi undret oss over at blå og gul ble grønn. 

Like brått som snøen kom - var den borte igjen, heldigvis har vi virkelig utnyttet alle 

muligheter til lek og aktiviteter i snøen når den var her. Nå er det vann og sand som har 

fokus 😊 

Lek inne på i barnehagen og på Englebarna. Det er mye fin lek i gang i barnehagen. Det lekes 

variert familie lek i kjøkkenkroken. Det bygges med Lego, Duplo, Kapla og det bygges 

togbane. Vi opplever nå at det også er mye kreativ aktivitet hos oss – det klippes, limes, 

brettes og tegnes. Noen av barna spisser fargeblyantene selv – fint for selvstendigheten og 

fint for finmotorikken😊 Samtidig som barna fortsetter med å perle – lages det nå mønster 

og barna ser og lærer av hverandre. Puslespill er også spennende fortiden. Barna er veldig 

glad i musikk og dans. Vi bruker   på prosjektoren til felles glede, inspirasjon og for å få nye 

inntrykk. 

Byggingen av Lego har endret seg – noen bygger etter mal og andre bygger etter fantasien – 

de barna som bygger med Lego kan bygge lenge og konsentrert – også her inspirerer barna 

hverandre. 

Vi deler barnegruppa litt hver dag for å legge til rette for aktiviteter som passer for barna, 

legge ut spor, kunne imøtekomme barnas ønsker og å følge drømmer  – samtidig som det 

åpner for tid til uforstyrret lek over tid for barna. 

Vi benytter oss også av lokalene til fritidsklubben – der er det god plass til å bevege seg og å 

bruke hele kroppen sin. Der leker vi hauk og due, stiv heks, haien kommer og andre 



regelleker – sangleker, dans og hinderløype liker barna godt. Barna velger noen leker og for å 

utvide repertoaret velger også voksne noen leker. 

Drømmer og ønsket ut i livet. Nå i tiden utover kommer vi til å ta flere turer ut av 

barnehagen – turer vi planlegger sammen med barna. Barna er med å skrive beskjeder og 

informasjon om turene – som vi henger opp på plassen til dem av barna som skal være med.  

Samling : Vi velger ofte å dele oss i samlingen for å kunne legge til rette for barnas interesser 

og behov. I samlingene synger vi sanger, forteller / dramatiser eventyr og fortellinger, 

benytter ellinger, rim og regler eller leser bøker.  Vi benytter konkreter og bilder for å støtte 

handlingen i sangen eller fortellingen. Barna velger sanger 😊  

Sinusgruppe: På torsdager fortsetter skolestartere fra Stjernebarna og Englebarna å ha en 

felles aktivitet. Der har vært lek i og aktivitet i barnehagen eller turer ut i fra barnas ønsker 

og interesser. 

Felles sangsamling, salatbar, bading, handledag og andre aktiviteter fortsetter som før. Når 

barna skal på tur ut av barnehagen kommer det lapp på plassen i garderoben. 

Historiske turer. Turen i januar gikk til «Trompeten», et historisk sted som ligger like i 

nærheten. Vi lærte noe nytt alle sammen den dagen. Turen i februar gikk til Sarpsborg 

stasjon – et historisk sted og et ønske fra barna. Den neste historiske turen er i mars. Det 

kommer mer informasjon og lapp i garderoben når det nærmer seg. 

Barnesamtaler: I løpet av barnehageåret skal alle barna ha en samtale med en voksen på 

sonen. Vi tar utgangspunkt i trivsel – hva barna liker, hva de ikke liker, hva som skal til for å 

oppleve gode og meningsfulle dager i barnehagen og “fange” noen drømmer. Det er barna 

selv som bestemmer hva det skal snakkes om og samtalene er fortrolige. Barna som er født i 

2014 begynner. 

Foreldresamtaler: Vi fortsetter med foreldresamtaler.  Vi tar kontakt og finner en tid som 

passer 😊  

Karneval: 28. februar skal vi ha KARNEVAL i barnehagen–mer info kommer – vi skriver den 

sammen med barna.  

Barnehagedagen: 12. mars er barnehagedagen med tema: «jeg lurer på?» . Vi merker oss 

barnas utsagn om hva de lurer på ??? – skriver det opp – og prøver å finne ut noen svar 

sammen med dem. Fint om der hjemme kan fange opp noen «Jeg lurer på», så kan vi 

forsøke å finne noen svar sammen med barna.  

KLÆR ETTER VÆR: Barna trenger klær til å være ute med i all slags vær. Nå som snøen har 

smeltet og det er mye vann ute, er det viktig at barna har nok ekstra skift i hylla. Husk å 

navne klærne ☺ 

Følg med på barnehagens Facebook side –  der legger vi ut inntrykk og uttrykk fra 

barnehagehverdagen. 

Hvis det er noe som er uklart eller det er noe dere ønsker å ta opp med oss – nøl ikke - ta 

kontakt. 

Med vennlig hilsen oss på     ENGLEBARNA  

http://www.hedvig71.com/?m=201101

