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Hverdagen  

Hverdagen er fylt med mye lek og moro. Glade barn som er i aktivitet hele dagen – fra tidlig 

morgen til sen ettermiddag. Mange av barna starter dagen med frokost – frokost på 

kjøkkenet funger veldig bra. De fleste skjønner systemet nå – gå til buffeen – forsyne seg – å 

finne plass ved bordet. «De blir gode hotell gjester». Små og store spiser sammen og de store 

kan hjelpe de små. 

Vi ser nå at noen av barna nå leker mye sammen – noen har fått «sin egen» lekekamerat og 

de viser stor glede når de møtes – vennskap. 

Barnehagedagen består av mye lek. Leken er først og fremst et mål i seg selv, men kan også 

ivareta og skape vennskap, danning, kunnskap, læring, språklig utfoldelse, sosiale erfaringer, 

utforsking og mestring. (sit. fra årsplan)   

Barn leker sammen, ved siden av hverandre, sammen med voksne eller for seg selv.  Noen av 

barna leker også rollelek. De fyller «gå vona» med ulike ting og skal på tur……   

Bilene, parkeringshuset og bilteppet blir også flittig brukt. Bilteppet har veier med 

rundkjøringer, fotgjengerfelt, parkeringsplasser og ulike bygninger som butikk, sykehus…. 

Med i denne leken har de også med 

små menneskefigurer. Her går lek og 

læring hånd i hånd – det blir mye 

snakk om hvordan bilene skal kjøre og 

hvordan «menneskene» må være i 

trafikken. En lek der barn og voksne 

leker sammen og barna snapper opp 

nye ord og uttrykk. Noen av barna er 

også opptatt av fly og helikopter.  

 

FLY – har blitt et lite prosjekt. Vi har 

funnet ulike lekefly i barnehagen. Vi har funnet bilder av ulike fly, flyplass, rullebane…… 

skrevet ut og hengt opp på veggen. Mye undring og prat rundt dette tema – nye ord og 

uttrykk. 



 

Bursdager  

Henrik 2 år. Gratulerer !! 

 

Ut på tur – ut i verden 

Det har ikke blitt så mange turer nå i januar  - kaldt og litt dårlig føre.  

Vi har lekt en del ute i barnehagen og gjort oss kjent med snøen – tatt på, smakt på, tråkket  

spor, akt……. Flere av barna har hatt sitt første møte med snøen – førstehånds erfaring.  

 

En liten gruppe har vært på aketur. 

En liten gruppe har vært på handletur – kjøpt mat til varmmaten.  

 

 

 

Varm mat 

Noe av det vi spist av varmmat er: toast, hamburger med salat og hamburgerbrød,  

Pasta og kylling grateng. 

 

Salatbuffet – vi prøver oss stadig på mer og mer, men mais og agurk er fortsatt favoritten. 

De fleste barna er mest glad i brødskiva – brødskive med kylling postei /leverpostei, mange 

har også blitt veldig glade i Snøfrisk. 

 

Lunsjen blir ofte delt i to grupper – de som skal sove tidlig starter og de andre kommer etter 

hvert. Dette er med på å skape en rolig atmosfære rundt måltidet og vi får bedre mulighet til 

å følge opp hvert enkelt barn – hjelpe, veilede og gi barnet tid til å prøve selv….. De som 

spiser senere får mer tid til lek eller lese bøker o.l .  Er vi ute på formiddagen går vi inn i små 

grupper og vi får god tid til å kle av… prøve selv og prate sammen før vi spiser.  

 

Fysisk aktivitet 

En gruppe barn var i kjelleren og lekte og dette var en ny og spennende aktivitet. Et nytt rom 

å utforske……. et stort rom med mye plass – stor plass å løpe på – klar ferdig gå. Vi hadde 

også med ballene og lekte med de, kasta, trilla, sparket……. Dette var gøy! 

 

 

 



 

Sang og musikk 

Barna på sommerfuglen er veldig glade i å synge og vi synger mye og i alle settinger. Sanger 

med bevegelse er ekstra populært. Vi ser stadig barn som gjør bevegelsene til en sang og når 

vi begynner å synge ser vi barnet stråler av glede…..  Noen av barnas favoritter er «alle barna 

klapper..», «bukkene bruse» , «fem små apekatter…»…….  og sist men ikke minst  

«Baby Shark» 

 

Barnas store interesse for «Baby Shark» har ført 

til et lite prosjekt om hai og små fisk. Denne 

veggen fører til mye prat og undring – nye ord 

og begreper – læring. Vi har lært at haien både 

legger egg og føder levende unger. Undringen 

fortsetter……..  

 

 

Bøker 

Barna viser stor interesse for bøker og vi «leser» mye. Noen av de eldste barna er glad i boka 

om «geitekillingen som kunne telle til ti», «bukkene bruse» ellers er bøker med biler også 

populært og «peppa gris» bare for å nevne noen. 

 

Barnas språk utvikles stadig – vi hører stadig nye ord.  

 

Vi blir glade for tilbakemeldinger, både positive og negative!  

 

 

                                       Hilsen små og store på  

                                                               


