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Vi nærmer oss slutten av april og det er klart for en liten oppsummering av de siste to 
månedene.  
Det vi har brukt mest tid og krefter på denne perioden er IKT prosjektet vårt, der hele 
barnehagen har deltatt.  
Minsten har fått bli litt kjent med noen av smart-boardens mange muligheter. Vi har 
sett på bilder av oss selv på barnehagens hjemmeside i stort format, noe som var 
veldig rart og spennende. Men det aller morsomste var nok å se «pudding tv», der 
våre mest kjente barnesanger ble spilt av og formidlet gjennom humoristiske 
musikkvideoer. Det ble mye sang, dans og latter foran smart-board skjermen inne på 
Per-avdeling. 

 
 

Minstenbarna har også fått frie tøyler med kameraet på i-paden. Det resulterte i 
mange gøyale bilder(selfies faktisk!) som vi har hengt opp på tavla inne på 
avdelingen. I samling har vi koblet i-phonen til bluetooth-høyttaleren vår og hørt 
musikk og sunget med til sangene vi kjente. Vi har også hørt på og lært oss en helt 
ny sang, «de godt å ha nogen», og den synger vi likegodt på orginaldialekten som er 
klingende rogalandsk!! I tillegg til alt dette har barna fått lov til å prøve seg litt på noen 
enkle spill på i-paden. Store og små på Minsten var i alle fall enige om en ting; IKT-
prosjekt er kjempemoro! 
 

 



Også på Per og Pål har barn og voksne fått utfolde seg innfor teknologiens verden. 
Kopimaskinen har blitt brukt til å ta bilde av hånda, og dette bildet fikk barna selv 
være med på å laminere etterpå. Barna har også fått benytte både fotoapparat og 
mobil til å ta bilder, som de i etterkant har skrevet ut.  
De har dessuten fått prøve seg på et tegneprogram på datamaskinen. Det var 
spennende og litt rart. Bokstavlek på PC er også testet. 
Smartboarden har blitt brukt flittig, som interaktiv tavle, nedtellingsprogram for 
skolestart og Kardemommeturen, visning av egenlagd film og rett og slett til en 
virituell berg og dalbanetur!! 
 

 
 

 
 
 

I-pad og mobil har blitt brukt til filming og lydopptak, og resultatet har blitt både 
Spionfilm og vår egen musikkvideo; «det er godt å ha noen». Ved hjelp av 
programmet «live wallpaper» og projektor har vi laget flotte bakgrunner/stemninger 
for små snutter av musikkvideoer og film. Musikkvideoen og Spionfilmen vil bli vist 
frem til dere foreldre ved en passende anledning, så bare å glede seg!! 
 
Både voksne og barn har dessuten fått utfolde seg og økt kompetansen i forhold til 
nye spill og apper. Mye moro rett og slett!! 
 
Neste tema ut var påske og nytt liv. Barna har fått lære om, og delvis erfart, 
påsketradisjoner som hyttetur, appelsin, skitur, påskehare og påskeegg. 
Vi har også i år vært ute og lett etter den berømmelige påskeharen som pleier å 
komme med godsaker til oss. I år fikk Minsten og trekantgruppa til og med et lite glimt 
av ham, der han styrte omkring på utsida av barnehagen for å legge fra seg et digert 
påskeegg til barna i Askeladden. Noen syns det var spennende, noen litt skummelt 



og noen syns rett og slett at påskeharen var en skikkelig rotekopp som slang rundt 
seg med alskens fjær og greier… 
 

 
 
 

Det religiøse budskapet har blitt formidlet gjennom påskevandring og gudstjeneste i 
Søm kirke. To fine og litt annerledes opplevelser for per og pål barna. 
 

   
 

 

 
 

Nå i slutten av april jobber vi med temaet nytt liv. Vi ser naturen våkne etter 
vinterdvalen, og ting spretter og gror rundt oss. Småkrypene begynner også å dukke 
opp igjen til stor glede for flere små og store utforskere. 
Neste store post på programmet er feiringen av 17.mai. Det blir feiring i barnehagen 
16.mai med aktiviteter og 17.mai-tog. Vi gleder oss!! 



 
 
 


