
   
  

 

Velkommen tilbake til barnehagen       Håper alle 

har hatt ei fin påske.   
 

Troll som fellesprosjekt:  

 

 
 

Først måtte vi forske litt 

på hva slags farger som 

måtte til for å få laga 

farger som troll faktisk 

har. 

 

 

Vi klipte vi ut malinga i 

biter og lima det 

sammen til formen vi 

ville ha på trollet. 

 

 

    

 

Hvem er lengst?  

 

Til slutt mangla det bare å 

lime på hår, øyne, nese og 

hender. Se øverst på  

månedsplana det ferdige 

resultatet. 

 

 

 

Vi var midt i et trollprosjekt 

før påske. I og med at vi ikke 

ble helt ferdige med det, så 

blir det trollfest og litt mer 

troll i april. Vi mangler noen 

t-skjorter til denne festen 

enda, den kan godt være 

gammel og litt romslig 😊   

 

Hva mer vi kommer til å gjøre 

i april blir spennende å se. 

Det går mot vår, så det blir 

vel naturlig å snakke om hva 

som skjer ute i naturen om 

våren 😊 

 

 

 

Den e 

littegranna 

green 



 

 

Den 09.03.21 var det barnehagedagen. I år var 

temaet «Små steg for kloden». Vi markerte den 

ved å ha ei eventyrsamling der vi ble kjent med 

noen troll som la igjen søpla si i skogen. Etterpå 

kom det ei åme som fikk trøbbel på grunn av all 

søpla. Vi fant ut at vi måtte rydde og sortere all 

denne søpla etter plast-, papir-, rest- og 

spesialavfall. Vi snakka om hva vi kunne gjøre 

etter at vi har vært på tur i skogen og fjæra slik 

at naturen ikke blir full av søppel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2 siste ukene før påske ble vi litt bedre kjent 

med påskeevangeliet og «nytt liv». Barna ble veldig 

glade Alf Prøysen sin sang om kyllingen, den ligger 

på Youtube       

 

 

 

Hilsen alle oss på Sol       

Turdager: 
Vi kommer til å starte opp 

med turdager igjen nå i 

april. Det blir hver tirsdag 

som tidligere. Vi går kl 

09.30. Husk god tursekk 

med mage- og brystreim, 

sitteunderlag og litt 

skifteklær 😊 

 

Foreldremøte: 

Dato for møtet kommer. Vi 

på Sol tar et møte for oss 

selv. For at vi skal klare å 

overholde smittevern, ber 

vi om at det kommer 1 

forelder/foresatt pr barn. 

Vi ser på bilder fra året, 

og snakker om hvordan 

året har vært m.m. 

Velkommen😊 

 


