
TILBAKEBLIKK FOR SOMMERFUGLEN MARS 2018 

Hverdagen 

Hverdagen på Sommerfuglen er fylt med mye lek – biler, duplo, ball og 

«kjøkkenkroken» er stadig like populært. De minste barna er veldig glade i å 

klatre – opp på stolene og videre opp på bordet……. De viser glede og er 

kjempe stolte når de står på stolen – læring og mestringsfølelse. (kropp, 

bevegelse og helse) De største barna er glade i å løpe, løpe etter hverandre fra 

rom til rom…. «klar ferdig gå». 

Utelek – litt mildere vær og bedre «føre» har gjort sitt til at vi har vært mere 

ute. Sommerfugl barna er glade i å være ute. Det er flere som går ut i 

garderoben og henter støvlene sine og peker på dressen – jeg vil ut! 

Bursdager  

Glenn har blitt 2 år. Gratulerer!! 

Varm mat 

Noe av det vi har spist i mars er – hamburger, pølse + lompe, fiskepinner….. 

Sko 

Sko og støvler er fortsatt veldig aktuelt, men barna velger i større grad egne 

støvler eller støvlene til et annet barn. Det skjer noe «magisk» med støvlene 

når vi bruker de inne – de blir veldig raske -  barna løper på rad og rekke og ler 

høylytt – kjempe gøy. 

TUR – UT I VERDEN 

Tur i nærmiljø – vi er ute på 

formiddagen – ser en 

heisekran borte på STOPP. 

Dette må vi se nærmere på – 

vi henter barnehagebussen og 

en vogn – ut på tur…. Vi ser på 

heisekrana som heiser opp og 

ned, opp og ned, dette er 

SPENNENDE mye å se på og 

mye å prate om. Turen fortsetter videre inn på STOPP- senteret og inn i 

dyrebutikken.   



Historisk tur – Planen var å gå til Borgarsyssel museum og Tårnet…. En tur for  

små og store i barnehagen, en gruppe fra Sommerfuglen, Stjernebarna og 

Englebarna. Mye å se på langs veien og det ble mange små pauser…. underveis 

finner Sommerfuglen ut at turen til museet kanskje blir litt for laaang – de små 

blir sultne og trøtte. Reiseruten forandres og Sommerfuglen går til Kulåsparken. 

De spiser lunsj og leker i Kulåsparken. En kjempe fin tur selv om «reiseruten» 

ble forandret – turen skjer på barnas premisser…… turen blir til mens vi går.  

 

Musikk og dans 

Barna er veldig glade i å høre på musikk og danse. Vi hører mye på musikk både 

inne og ute og vi hører på ulike musikk sjangere…. barnesanger, pop, rock, 

disco….. Sangen fra «FROST» - La det gå….. – er en stor favoritt og kan spilles 

gang på gang. Spilles det en annen sang hører vi ofte « ikke den»….  

Vi synger også mye sammen med barna og vi hører ofte at barna går rundt og 

nynner og synger på ulike sanger – sanger som Tommelfinger, Hjulene på 

bussen og Hode, skulder, kne og tå….er noen av de sangene vi ofte hører. 

 

Barnehagedagen tirsdag 13.mars 

- LA MEG SKAPE - 

«Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å 

vise fram og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold. – lek, læring, 

danning og omsorg er grunnleggende.» 



Etter barnas ønske lagde vi LEKELAND i barnehagen. Vi hadde mange ulike 

aktiviteter i barnehagen – ulike aktiviteter på de ulike sonene. Barna kunne 

bevege seg rundt i barnehagen. På Sommerfuglen hadde vi hinderløype og lek 

med baller. På kjøkkenet hadde vi 

cafe hvor det ble servert pølse + 

lompe.  

 

PÅSKE og 

påskeforberedelser 

Vi lagde påskepynt – påskekylling på skitur.  

Påskefrokost i barnehagen fredag 23.mars og foreldre, søsken og besteforeldre 

kom til barnehagen og spiste frokost sammen med oss. Det var dekket 

frokostbuffe på kjøkkenet og vi spiste på sonene. Det var stor stas å ha med 

foreldre og besteforeldre i barnehagen. TAKK til alle som tok seg tid til å spise 

frokost sammen med oss. En kjempe koselig tradisjon.  

Utover formiddagen dukket «PÅSKEHAREN» opp – han ble møtt med 

skrekkblandet fryd – vi fikk påskeegg av påskeharen. 

Utenfor vinduet 

Interessen for det som skjer utenfor vinduet er fortsatt stor. Der er det mye å 

se på og å prate om. Barna henter seg stoler. Klatrer opp og titter ut……. 

 

Kom med innspill/ ønsker for ditt barn!!  

Hilsen oss på Sommerfuglen 

 


