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Tema: 

 Kroppen vår                                   

                   

Evaluering og informasjon:

I mars har vi kost oss masse med snø og sol i barnehagen. Vi har hatt fjæraturer med innslag av all slags 

vær, grillhyttelunsjer og turer i akebakken. Vi har markert barnehagedagen med temaet «små steg for 

kloden», der vi hadde fokus på søppelsortering. Barna er flinke å sortere, og vet hvilket søppel som skal i 

blå, røde, grønne, hvite og oransje poser. 

I uke 8, 9 og 10 har vi fortsatt med eventyr som tema. Vi har samarbeidet med Tyttebærtua og delt opp i 

grupper etter alder. De minste har blitt enda bedre kjent med eventyret Bukkene Bruse, som har blitt 

opplest mange ganger. De har også sett filmatisering på Ipad/storskjerm, sunget sang om Bukkene Bruse 

og lekt seg gjennom eventyret. 

3-4 åringene våre har blitt kjent med eventyret «Gutten som gikk til Nordavinden». Vi har lest, sett på 

Ipad/storskjerm, lekt utendørs med snø og hatt skuespill inne. 

Juniorene har hatt eventyret «Askeladden og kongsdøtrene i Berget det blå». I arbeidet med dette 

eventyret har studenten Lise hatt et opplegg der språk var i fokus. Sammen med barna gikk hun gjennom 

de vanskelige ordene i teksten og lot barna være med på å forklare hva de ulike ordene betydde. Juniorene 

har også dramatisert skuespillet, og når rollene skal fordeles kan det fort bli flere prinsesser, ingen 

Askeladd, flere troll eller nye ukjente roller med i skuespillet. Barna skal ifølge rammeplanen medvirke i 

egen hverdag, og det får de selvfølgelig lov til! I arbeidet med eventyret har det også vært arrangert 

skattejakt og eksperiment utendørs der vi har laget «edelstener» av vann og konditorfarge.

De siste par ukene før påske er det naturlig å utfordre kreative evner, og vi har hatt en del bordaktiviteter 

der barna har produsert påskepynt med gul kartong, isoporfigurer, maling og fjær. Resultatene får dere 

hjem til påske. Den tradisjonelle påskefrokosten er i år byttet ut med påskepizza siste fredag før påske.

Studenten Lise takker nå for seg etter 5 uker i praksis på Blåbærtua. Vi ønsker henne lykke til videre med 

barnehagelærerutdanninga og håper at vi sees igjen 

Ønsker alle barn med familier ei RIKTIG GOD PÅSKE 

Hilsen Tone, Ottar, Malin og Sara
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