
 

Tilbakeblikk for sommerfuglen februar og mars 2019        

Hverdagen  

Hverdagen går sin gang i barnehagen med lek inne/ute, spising, soving, av- og 

påkledning og mye mye mer. Gjennom barnehagedagen ser vi stadig nye ting – 

barna lærer noe nytt – vi hører nye ord – en ny sang….. Barna knytter vennskap 

og leker i større grad med hverandre. De har blitt større og på mange måter 

mere selvstendig, de skal gjøre selv og vi ser at flere 

står frem og tør vise sitt sanne jeg. Hverdagen er fylt 

med mye lek, latter og sang. 

 

Sang og musikk 

Sang og musikk er fortsatt veldig populært – vi synger fra morgen til sene 

ettermiddag – og i alle situasjoner. Selv når det er bleie skift kan det 

bli en liten sangstund. Det er flere av de minste barna som kommer 

med bevegelser eller ord som illustrerer en sang – klarer vi å finne 

riktig sang blir barna veldig fornøyde. Vi synger om alt og alle. Noen 

nye sanger blir det også, men det er noen favoritter som synges om 

igjen og om igjen. Se sangene på skjermen er også veldig populært. 

Selv de minste barna viser når de vil se på skjermen – de peker på 

tastaturet og tar den voksne i hånda og viser vei ut til skjermen.  

 

IKT i barnehagen 

Barna viser stor interesse for ipaden. Den benyttes i ulike «aktiviteter» - høre på 

musikk, se/høre barnesanger, spille spill, søke kunnskap om ting vi lurer på. 

Vi benytter ulike spill – memori, finne to og to like bilder.  Ulike spill hvor barna 

skal finne «ting» - ballen bak stolen…. (under, over, foran, bak, mellom..) og 

spill der barna får beskjed om hva de 

skal gjøre f.eks farge ulike figurer i 

ulike farger. En fin måte å lære nye 

ord og begreper på samtidig som 

man bruker det man allerede kan.  



 

 

 

Samefolkets dag 6.februar 

Vi markerte denne dagen med en vinteraktivitets dag. Alle 

sonene var sammen denne dagen. Vi hadde aktiviteter og 

aking i barnehagen, mens noen fra de store sonene gikk til 

en akebakke utenfor barnehagen. Små og store hadde det 

gøy sammen – de store hjalp de små. Lunsjen ble servert i 

grillhytta denne dagen.                                

 

«Smake på dag» 

Takket være godt foreldresamarbeid fikk vi på sommerfuglen et innblikk i 

barnas drømmer og ønsker når det gjelder mat. Vi har fått oppleve mange nye 

smaker og spennende kombinasjoner. Barna fikk ha med seg sin favoritt mat… 

Denne lunsjen var en fryd for øye og nese ……. mange fargerike retter med 

vidunderlig duft, det så rett og slett ut som et koldtbord. Små og store koste 

seg, men tross all denne gode maten var det noen som valgte brødskiva med 

leverpostei eller snøfrisk. TUSEN TAKK til alle foreldre!! 

 

 

Karneval  

Karneval i barnehagen – en fin tradisjon hvor barn og voksne har det moro 

sammen. Barn og voksne kledde seg ut. Alle sonene hadde felles sangsamling 

på kjøkkenet hvor vi sang og dansa. Alle ble satt i fokus og gjort stas på – det 

ble sunget en sang som passet til det barnet var utkledd som. På sommerfuglen 

var det flest dyr og prinsesser. Alle barna hadde på seg kostymer tilslutt – noen 

hadde protestert litt på morgenen, men i barnehagen slo magien til og alle 

hadde tilslutt kostyme på. De voksne på sommerfuglen hadde videreført et spor 

fra barnegruppa – de var haier – etter barnas store interesse for «Baby Shark». 

Det ble servert hamburger + brød+ grønnsaker. Fruktsalat til dessert.  Veldig få 

barn denne dagen, mye sykdom blant barna. 



 

Bursdager  

Glenn 3år Gratulerer!  

 

Ut i verden 

Historisk tur til togstasjonen i Sarpsborg – sammen 

oppdager vi og setter 

ord på verden. 

 

Handle turer.   

 

 

Kreativitet og undring 

Deltasand er en spennende aktivitet. Barna får utfordret sin kreativitet samtidig 

som de skaper nye erfaringer med ulike materialer og former. 

Male- og limeaktivitet, laget påskekylling. 

 

 

Kino dag 

Kino dag på Sarpsborg kino. Små og store går sammen til Sarpsborg kino, noen 

fra sommerfuglen og noen fra de store sonene. Filmene som ble vist var 

«Brillebjørn på bondegården» og «Ku toppen». For flere av barna var dette en 

førsthåndserfaring og en ny opplevelse. Felles opplevelser på tvers av sonene 

som fører til nye vennskap og gode relasjoner. Vi gjør oss kjent i nærmiljø. 

Etter at barna var på kino, var det flere som ønsket seg mere kino. Barnas 

ønsker tas på alvor – vi laget vår egen kino i barnehagen. Filmene som ble vist 

var «Brannmann Sam» og «Flåklypa». I tillegg laget sommerfuglen sin lille mini 

kino – vi så på «Nemo».  

 

 



Bukkene Bruse 

Vi følger barnas drømmer og spor. Barna har 

vært veldig opptatt av Bukkene Bruse – både 

eventyret og sangen. Dette videreførte vi, vi 

hang opp bilder av eventyret og skrev ut og 

laminerte sangen. Barna er stadig borte og ser 

på bildene. De spør også etter sangen. Vi laget 

broa som trollet bor under. Barna har vært med 

å handle materialer og ting som trengs. Barna 

hjalp også Isabel å lage broa. Broa blir flittig 

brukt………. Og den innbyr til så mye 

mer…..klatre, lekebord, sene….. Rampa ute blir 

også brukt til bro. Vi går opp og ned rampa og 

tramper – vi er bukkene bruse – trollet bor under 

rampa. 

 

 

Hilsen små og store somerfugler 


