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Måne 

Vi har blitt kjent med påskehøytiden igjennom samling og lek 

med materialer som minner oss om påska. Igjennom arbeid 

med kunst, kultur og kreativitet skal vi i barnehagen 

legge til rette slik at barna får ta i bruk fantasien, kreativ  

tenkning og skaperglede. 
 

Vi har sett at barna opplever glede og stolthet over egne  

kunstneriske utrykk. Videre kommer vi til å ta med oss 

arbeidet med kunst og kultur til uterommet. 

Det første vi har startet med er å ta med maling ut, slik  

at barna fikk male på store papir på veggene. Etter hvert 

skal vi variere underlagene og stedene vi maler på. Vi 

gleder oss til å se hvor dette prosjektet vil ta veien videre. 

 
 

I tiden fremover blir det naturlig at vi er mere ute 

med de eldste barna på avdelingen. Vi kommer til å gå på 

turer, slik at vi blir bedre kjent med nærområdet 

vårt. Når det er fint vær hender det at vi tar måltidene ute.  

Vi ønsker Hanne Sporild velkommen til Måne       
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HIPP HURRA FOR BEA SOM 

BLIR 2ÅR! 

 

I STARTEN AV MÅNEDEN 

BEGYNNER DET EI NY JENTA I 

BARNEGRUPPA VÅR, LEA 

ELINE 1ÅR! 



       

Vi har kosa oss på april med påskeaktiviteter,

    påskefortellinger og påskeferie. Det var et 

     høydepunkt at påskeharen kom innom for å hilse 

på           Dessverre ble avdelinga også rammet av en del

    sykdom, vi håper mindre sykdom nå mot vår        

 

«Fra egg til kylling»  

Egg-prosjektet vårt med egg i rugemaskin i barnehagen blir det store fellesprosjektet vårt 

fremover. Barna har vært med på hele prosessen med å legge eggene inn i maskina, lage 

nedtelling og vi snakker om utviklingen i samling. Det skal bli spennende å se om det 

kommer noen ut av eggene eller ikke.  

      

  

Utetid og turdager:  

Den store interessen for småkryp og insekter kommer med våren. Vi har funnet 

edderkopper, snegler og maur. «Æ syns humla e skummel æ» sier noen av barna. Vi må se 

mer på humlene og hva de gjør for naturen.  

2.mai starter vi opp med et enkelt smøremåltid i barnehagen til 11.00 -måltidet, og frukt og 

knekkebrød til 14.00 – måltidet. På turdager skal barna ha med matpakke til lunsj også.  

 

 

Sol-basen       



 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

2017 Lekegrupper i 

barnehagen 

Turdag –  

Husk matpakke 

Språksprell i 

Askeladden 

Aktiviteter 

sammen med 

2017 barna på 

Sol 

2017/ 2018 

Annenhver uke 

ute eller lek inne 

i barnehagen på 

formiddagen.  

2018 Lekegrupper i 

barnehagen 

Aktivitet og «Steg 

for steg» i 

barnehagen.  

Aktivitet og 

«Sprell levende» 

i barnehagen.  

Turdag –  

Husk matpakke 

2017/ 2018 

Annenhver uke 

ute eller lek inne 

i barnehagen på 

formiddagen.  

 

17.mai 

Vi kommer til å markere 17.mai i barnehagen mandagen før med tog og leker. I forkant 

kommer vi til å ha formingsaktiviteter og å snakke om hva 17.mai er og hvorfor vi feirer 

dagen. 

 

 

                                         

 

      

 

Hilsen oss på Sol&Måne 

Tusentakk for fine 

foreldresamtaler på 

april, det har vært fint å 

få snakke med dere        

Fredag 27.05 er det 

planleggingsdag. 

Barnehagen er stengt 

denne dagen       

https://www.flickr.com/photos/kjelljoran/26843574473/
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