
MÅNED: APRIL 

TEMA: DYR OG PLANTER I NÆRMILJØET 

MÅL: BLI KJENT MED OG FÅ FORSTÅELSE FOR PLANTER OG DYR I NÆRMILJØET  

 

 

 

 

Mandag Tirsdag  Onsdag 

 

Torsdag Fredag  

UKE 14 

 

 

3. 

Språkgruppe med Frøydis 

 

Forming  

 

4. 

TUR I NÆRMILJØET 

5. 

VELKOMMEN TIL 

PÅSKEFROKOST 08.30 

 

Grupper på tvers 

 

De minste utelek 

6. 

Grupper på tvers 

 

De minste 

musikksamling 

7. 

Påske skattejakt klokken 10.Vi 

går på jakt etter påske egg. 

 

Hot dog til lunsj 

 

UKE 15 10. 

 

Lek ute /inne 

 

 

 

11. 

 

Lek ute/inne 

 

12. 

På huldrene hele dagen 

Lek ute/ inne 

 

Vi stenger klokken 12 

God påske 

13. 
 

 

SKJÆRTORSDAG 

 

14. 

 

 

LANGFREDAG 

UKE 16 17. 
 

2. PÅSKEDAG 

18. 
Tur i nærmiljøet 

 

Vi feirer Matias som 

ble 3 år 16.april  

19. 
 

Grupper på tvers  

 

De minste utelek. 

 

20. 
 

Grupper på tvers  

 

De minste 

musikksamling. 

 

2. 

 

Sykkel/ hinderløype på 

fotballbanen. 

 

 

. 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://digitalphoto.pl/foto_galeria/2185_2006-0180.JPG&imgrefurl=https://digitalphoto.pl/no/royalty_free_cds/paskebilder/&docid=SVQICpyPtvpqKM&tbnid=wb-Pe3rMNvMD-M:&vet=10ahUKEwiK75vYtPTSAhWHliwKHdS3AN04yAEQMwgUKBIwEg..i&w=400&h=268&bih=673&biw=1366&q=p%C3%A5skebilde&ved=0ahUKEwiK75vYtPTSAhWHliwKHdS3AN04yAEQMwgUKBIwEg&iact=mrc&uact=8


MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA MARS 2017 

HVA HAR VI GJORT I MARS MÅNED: 

I den måneden som er gått har vi begynt på nytt tema som heter «dyr og planter i vårt nærmiljø». Barna har laget blomster 

og fått hilse på edderkoppen, fluen og mauren i samlingene. Vi har sunget vårsanger som «lille hasse hare», «lille petter 

edderkopp», bæ bæ lille lam» og «blomster små». På turene har vi sett på trærne etter knopper, sett under steiner etter 

makken og sneglen. Hørt etter fuglelyder og sett etter blomster. Det har vært litt ymse vær i mars og vi har fått oppleve 

kalde dager med is, rim og snø. Så votter har vært gode å ha på seg. Barna har også lekt mye med vann på regnfulle dager. 

Bøtter, lastebiler, spader osv., fylles opp med vann og tømmes ut igjen mange ganger. Vannet blir også fraktet ned til 

sandkassen der noen sitter og leker. 

Vi har hatt påskeaktiviteter der vi har laget påskekyllinger, sådd karse i egg og laget påske egg med håndavtrykk. I 

samlingene har vi snakket om nytt liv med blomster som kommer om våren, kyllingen som kommer ut av egget og ulike 

dyr som våkner til liv om våren. Vi har også snakket om det å være snille med hverandre, og hvordan vi gjør dette i praksis 

med hjelp av ekornet Truls med hans venner Pia og Pelle.  

Vi har feiret to bursdager denne måneden; Lars som ble 3 år og Sara som ble 1. år. 

UKE 17 24 

 

Språkgruppe med Frøydis 

 

Forming 

 

  

25.  
 

Tur i nærmiljøet 

 

 

26.  
 

Grupper på tvers  

 

De minste utelek. 

 

27.  

 

Grupper på tvers  

 

De minste 

musikksamling. 

 

28.  

Sykkel/ hinderløype på 

fotballbanen. 

 

Varm lunsj og hviletid 

 

Frukt og lekegrupper. 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://digitalphoto.pl/foto_galeria/2185_2006-0180.JPG&imgrefurl=https://digitalphoto.pl/no/royalty_free_cds/paskebilder/&docid=SVQICpyPtvpqKM&tbnid=wb-Pe3rMNvMD-M:&vet=10ahUKEwiK75vYtPTSAhWHliwKHdS3AN04yAEQMwgUKBIwEg..i&w=400&h=268&bih=673&biw=1366&q=p%C3%A5skebilde&ved=0ahUKEwiK75vYtPTSAhWHliwKHdS3AN04yAEQMwgUKBIwEg&iact=mrc&uact=8


HVA SKAL VI JOBBE MED I APRIL MÅNED:   

Vi fortsetter med tema «dyr og planter i vårt nærmiljø. Vi vil så frø som blir til solsikke og undre oss over hva frøet trenger for at det skal kunne vokse. Vi vil 

studere dyr gjennom forstørrelsesglass som vi skal ha med oss på turene. Å se og lytte til fugler kommer vi til å gjøre i samlingene og på turene. Vi skal se på 

bilder av vårfugler og bli kjent med disse. 

Bøker som omhandler dette tema skal vi se på sammen i samlinger og i lekegrupper. 

 

Praktiske opplysninger: 

 Husk å ta med alt yttertøy hver fredag og nå er det kanskje på tide å ta med en lettere vår lue, forhåpentligvis blir 

det varmt med en tykk vinter lue …vi kan jo håpe 😊 

 

 Velkommen til påskefrokost onsdag 5 april – en uhøytidelig koselig stund sammen, påmelding på FB 😊og til dere som 

ikke kan, vi skal selvfølgelig passe godt på gullene deres. Vi vet at det ikke passer for alle alltid … 

 Håper alle har meldt inn når barna skal ha ferie i sommer sånn at personalet kan planlegge sin ferie 😊 

 Husk at onsdag 12.april stenger barnehagen klokken 12 og vi kommer til å være sammen med Maurtuen og Huldrene 

denne dagen - Riktig God Påske til alle sammen😊 

 

 Torsdager etter påske og frem til sommerferien vil de som skal begynne på ny avdeling få gå på besøk der sammen 

med en voksen i gruppetiden 10-11.30 😊det blir spennende. Blåbærbarna skal begynne på Spurvene til høsten� 

 

 Foreldresamtaler vil bli i slutten av April/begynnelsen av Mai ! 

 

 

 

Ønsker alle en riktig strålende April. 


