
 

 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ MARS: 

Mars har vært en måned med mye fint vær, og nå kjenner vi endelig at solen varmer igjen. 

Det er godt, spesielt etter en så lang og kald vinter. Mildere vær betyr mindre klær, lettere 

plagg og at vottene kan bli igjen på hylla enkelte dager. Det gjør det lettere for de små å 

bruke hele kroppen ute. De får tak i ting, kan holde seg fast og får lekt med det de ønsker 

på en mye mer tilfredsstillende måte. 

 

 

 

9. mars markerte vi barnehagedagen og temaet i år var «Små steg for kloden». I den 

forbindelse snakket vi med barna om vårt ansvar ovenfor naturen og hvordan vi forvalter 

den. Store ord og et nokså vanskelig tema å forstå seg på for en 1-2 åring, men lettere når 

vi utfører ting i praksis. Vi bestemte oss for å ta en tur i nærområdet for å se etter og 

plukke opp søppel som lå ute i naturen. Barna var engasjerte og fokuserte på oppgaven og 

fikk med seg det minste lille papiret i veikanten. Underveis snakket vi om hvor søppel 

hører hjemme, og hva det gjør med naturen vår dersom vi kaster ting på bakken. Alle 

barna bidrog, og vi fikk samlet opp en stor pose med søppel som vi tok med oss tilbake til 

barnehagen og kastet på riktig måte. Denne dagen malte de største også to jordkloder med 

føtter og hender. Vi samarbeidet, snakket om farger og hvordan den jorden vi bor på ser 

ut. 
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I mars har vi også hatt fokus på farger, og barna har blitt bedre kjent med blant annet 

fargene rød, grønn og gul. Det har de blitt gjennom å få se på ulike gjenstander, hørt om 

fargene og fått smake på rød paprika, grønn kiwi og en gul sitron. Vi skaffer oss erfaringer 

gjennom å ta og smake på. Sanserike opplevelser som gir barna kunnskap om verden rundt 

seg. Vi har også laget mye annen god mat ute denne måneden. Det å lage mat ute, få være 

med på forberedelser og se prosessen ser vi barna finner interessant og spennende. Fra å 

tenne opp selve bålet, se hvordan ting gjøres til å til slutt få smake på. Vi har laget laks med 

pasta, lapper på takke i skogen, pytt i panne og kakao på bålet og stekt banan. 

 

 

 

 

 

 

 



I slutten av mars har vi hatt fokus på påske. Vi har hatt formingsaktiviteter, hørt eventyr og 

sunget sanger. Vi har også hatt kyllinger i barnehagen som ungene har fått besøke flere 

ganger og sett hvor fort de vokser. Barna har fått male og pynte sine egne unike kyllinger 

på papptallerkener, de har fått male glass og sådd karse. Det er utrolig spennende å følge 

med på en slik prosess der vi den ene dagen planter noen små frø, for to dager senere å se 

at det spirer ut av dem. Vi vanner, passer på og ser til at de får nok med sollys. En sang 

barna har fått høre mye er «kyllingen» av Alf Prøysen, og eventyret om «Påskeharen». Vi 

har også snakket om hvorfor vi markerer påske i samlingsstunder. 

 

Denne måneden har vi også delt gruppen mye. Vi ser og opplever dette som gunstig for 

hvert eneste barn på Harelabben. Vi er til sammen 14 barn, og det kan fort bli mange å 

forholde seg til på en gang. Når vi deler får barna færre å forholde seg til, og vi ser at barna 

finner roen på en annen måte. Vi blir tettere på og har gode forutsetninger for å delta og 

se barna i deres lek. Vi passer på å bytte på slik at alle får vært med på turer, 

formingsaktiviteter og andre morsomme påfunn. 



 

PLANER FOR APRIL: 

I april skal vi ha fokus på fugler og bli bedre kjent med barnas personlige fugl og 

hverandres. Vi skal bli bedre kjent med hvordan de ser ut i form av fasong, størrelse og 

farger og hva slags lyder de lager. Temaet vil prege samlingsstundene våre og den daglige 

undringen når vi er ute i skogen og på tur. Nå nærmer våren seg med stormskritt og vi vil 

følge med på endringene som skjer i naturen. Vi skal se etter vårtegn, utforske og undre 

oss sammen over det som skjer i overgangen fra vinter til vår. Vi vil også fortsette med 

mye oppmerksomhet rundt hvordan vi forvalter og tar vare på naturen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen 
med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som 
utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne 
erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 
samspill med barn og voksne.» 

(Rammeplanen 2017) 

Fremover vil vi gjerne sette i gang kreative prosesser og bruke fantasien til å lage ting 

sammen. Temaet troll er like aktuelt nå som det var da vi startet opp i høst, og vi fortsetter 

derfor med dette. Barna skal lage hvert sitt troll ved hjelp av ulike materialer. Vennskap og 

følelser står fortsatt i sentrum av alt vi jobber med. Hvordan vi skal være mot hverandre, 

hvordan vi leker sammen og hvordan vi skal håndtere følelser vil være en stor del av 

hverdagen vår. Gjennom lek, samlinger og små grupper vil dette være sentralt.  

 

Nå som temperaturen begynner å stige vil 

det etter hvert bli aktuelt med båtturer og 

det gleder vi oss masse til. Vi håper det 

ikke er så veldig lenge til vår første båttur 

med Gjedda       15. april feirer Olav 3 år 

og det skal feires med flagg, sang, krone 

og frukt.  

I April vil vi også gjennomføre foreldresamtaler. Dere vil få nærmere beskjed etter hvert i 

Visma.Vi ser frem til april-måned sammen med dere       

 

Vi ønsker alle store og små på Harelabben en riktig god april måned! 

Hilsen Katherine, Marie, Hege og Heideh☺ 

VIKTIGE DATOER I APRIL: 
 

• 15. april Olav 3 år! Hipp Hurra  

• Vi starter med foreldresamtaler i 

uke 16 og 17.  

 

 

 

 

  

 

  

 

 


