
Aprilbrev  
 
Tilbakeblikk på Mars 
Tusen takk for at så mange ville spise påskefrokost sammen med oss i barnehagen.  

 

I smågruppene på avdelingen har en gruppe laget knekkebrød, de har målt opp, sett 

på hvilke korntyper vi bruker i knekkebrød, hvilke grader skal ovnen stå på m.m. Mye 

begrepslæring i kjøkkengruppen denne måneden. Pluss vi var så heldige å spise 

selvlaget knekkebrød til frukt hver torsdag. 

En gruppe har laget kyllinger, barna har tegnet rundt hendene og klippet ut hender, 

sirkel, og trekant. De har malt alle delene og montert de sammen. Mye tålmodighet, 

hjelpsomhet og engasjement både ved planlegging og utføring av kylling.  

To grupper har arbeider med ulike former og antall forståelse. 

 

I aldersgruppene har meitemarkene og skrukketrollene hørt om Vincent van Gogh, 

de har hørt litt om hans liv og verker. De har malt solsikker med inspirasjon fra hans 

bilde: vase med tolv solsikker. Vi brukte ulike verktøy når vi malte som svamp, 

tannkost og q-tips. Vi limte alle solsikkene sammen til ett maleri.  

 

Vi har hatt regelleker som haien kommer, 123 rødt lys og hauk og due. Barna hadde 

også egne ideer til leker, så vi hadde do tikken og slå på ringen også. 

 

Kongeklubben har vært på skolebesøk, de har bakt påskekyllinger (gul deig), de har 

blåst ut innmaten av egg og malt på egget, de har malt med tannkoster og lært første 

del av kongeklubbdansen. 
 

I samlingen har vi blant annet snakke om hva er en venn? hva gjør deg glad?  

 

 

 



Hva gjør oss til gode ledere, hvordan liker de rundt oss at vi 

leder i lek. Vi har hatt samtaler om hva som er greit og ikke 

greit. Hvordan er vi mot andre og hvordan vil vi at de skal 

være med oss, er det greit at en bestemmer alt, hvordan kan 

vi alle være det samme i lek. Barna har mange gode ideer 

og løsninger: bytte på å være ”mor”, være det hver sin gang, trekke om det o.s.v. Vi 

har hatt eventyr om froskeprinsen og sett etter lederegenskaper og målrettethet i 

eventyret.  

 

Vi har hatt lekegrupper og aktivitetsgrupper flere ganger i uken der seks barn deltar 

(vi bytter på hvem av barna som er med i gruppene.) I lekegrupper  har vi fokus på 

hva skal vi leke, hvordan skal vi gjøre det, hvordan passer vi på at alle får være med, 

hvilke lek skal vi velge for at alle kan være med. Den voksne deltar i leken på barnas 

premisser og veileder ved behov. Aktivitetsgruppene er fysisk aktive grupper der 

barna gjennom aktiv lek får bedre kroppskontroll, de øker utholdenhet og de øver på 

å tape og vinne med samme sinn;) 

 

Hva skjer i April 
Fagområdet: språk, tekst og kommunikasjon. Rammeplanen sier blant annet at 

barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til 

språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Dette gjør vi både på avdelingen og 

sammen med Øyenstikkeren vi har fokus på fagområdet både i aldergrupper og i 

smågruppene på avdelingen. 

 

Meitemarkene og skrukketrollene skal pynte egen bokstav. Vi skal ha adjektivlek, ha 

sangleker, rim og regler pluss lese bok og tegne historien. Vi har også ett mål om å 

lære å telle til tre på de språkene som er representert i barnegruppen. 

Kongeklubben øver videre på kongeklubbdansen, øve inn en sang og mye annet 

sprell. 

 
 
 



Smågrupper på avdelingen 
En gruppe skal dramatisere eventyr og vise det for resten av barnegruppen i 

samlingen etterpå.  

 

Vi skal ha bokstavlek på en gruppe , en gruppe skal være på kjøkken og en gruppe 

skal lese bok og tegne. 

 

Satsningsområdet: humor og kreativitet. Dette arbeider vi med både i lek, samtaler 

og i samling.  

 

Vi skal på tur til biblioteket, og høre boken: Tambar er et troll. 

 

Bursdagsjubilanter: 
Gratulerer så mye med dagen til: Fredrik 02.04, 6 år 

     Clara 13.04, 5 år  

 

 

 
Et lite rop om hjelp fra oss: vær så snill, merk barnas klær, det er vanskelig å 

få rett klær i rett hylle når de ikke er merket. 

 

Vi har begynt på foreldresamtaler, vi legger tidspunkt for samtale i hyllene. Supert om 

dere gir beskjed dersom tidspunkt ikke passer, så finner vi ny tid sammen. 

 

Vi er heldige som får tilbringe alle disse øyeblikkene sammen med deres barn, hver 

og en av de gjør hverdagen vår fargerik.  

 

Tusen takk  

 

Ønsker alle fine fridager i påsken, nyt øyeblikkene 

Hilsen oss på Vepsebolet 

v/Susann 


