
	  

APRIL 2015 
Tema: ”Dyr og planter i nærmiljøet”  

Mål: ”Bli kjent med og få forståelse for planter og dyr i nærmiljøet” 
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MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE APRIL 2015 

Hva har vi gjort forrige måned? 
I mars måned begynte vi på det nye temaet vårt ”Dyr og planter i nærmiljøet”.  Når vi har vært på tur har ve sett 

etter hestehov og krokuser. Barna har sett bilder av plantene og vi har leitet. Gule og blålilla krokuser fant vi, men 
ingen hestehov, så vi fortsetter å se etter den. Sikkert ikke lenge før den titter frem. Vi har sett og studert greinene 
på trær og busker ute, og funnet ut at noen av de er begynt å komme blader på. Pusekatter/gåsunger har vi også 
funnet på trærne. Vi tok med oss en grein tilbake til barnehagen, sånn at vi kan følge med ”pusekatten” når de 
vokser. 

Sist vi var på tur fant vi en snegl med hus på ryggen, den ble nøye studert. De som ville fikk også ta på den. Litt 
ekkelt syntes noen av barna.   

Det har også vært påskeaktiviteter på avdelingen nå i mars. Det er blitt laget potetrykk i gult. Dette ble noen flotte 
påskeegg som henger i gangen. Barna har laget dorullkyllinger og de har sådd karsefrø. Fredagen rett før påske 
koste vi oss med grilling og påskejakt ute. Barna trivdes godt med dette. En finn tradisjon i barnehagen.  

Vårens slager blant sangene er ”blomster små”. Barna har malt gule og blå blomster med undersiden på 
brusflasker. Ble kjempe flotte gule og blå blomster! 

 

 

 

  



	  

   

VÅR I LUFTEN… 

Mange sjekke flotte spennende ting som skjer i naturen nå.  

Vi utforsker og undrer oss… 
 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 
Da er vi kommet til april måned. Vi jobber videre med  temaet vårt  ”Dyr og planter i nærmiljøet”. Dette er et veldig stort 
tema og vi skal derfor jobbe med dette fra nå og frem til juni. Temaet vil bli avsluttet med en utstilling sammen med 
blåbærbarna og maurtuen. Denne vil være klar til sommerfesten i juni. 

I dette temaet vil vi bruke skogen og nærmiljøet mer aktivt når vi ”jakter” på dyr og planter. På turene vil vi nå fremover 
se etter vårtegn, og se etter hva som begynner å komme opp av jorden. Vi lytter etter fugler og finner ut hva de heter. Om 
ikke lenge vil småkrypene begynne å livne til, og da kan vi få studert disse også. Blir spennende å utforske hvem som bor 
oppi skogen vår, i grøftekanten, i trærne, i buskene etc.  

Barna skal lære seg og ta vare på naturen. Vi prater om at vi ikke skal kaste boss og, vi kommer til å plukke boss når vi er 
på tur. 

Det blir også formingsaktiviteter, sang og bøker knyttet til temaet vårt. Etter påske vil vi begynne å jobbe med boken 
”Lille larven Aldrimett”. 

1. mai er arbeidernes dag og barnehagen er stengt 

Det vil nå i april komme ut lister for når barna skal ha sommerferie. Skriv dere opp når 
dere vet hvilke uker barnet skal ha fri. Minner om at vi holder stengt i uke 29 og 30. 

Etter påske vil det også bli satt opp foreldresamtaler. 


