
Månedsbrev for Froskene 

Måneden som gikk: Mars 

7.mars ble eggene vi har passet på i 21 dager, lagt i rugemaskinen på kjøkke-

net. Når vi kom i barnehagen mandag 28. mars var det allerede klekket en del 

kyllinger inni maskinen. Gjennom hele mandagen klekket det nye kyllinger og 

vi hadde 10 små før vi gikk hjem. Når vi kom tilbake på tirsdag hadde vi fått én 

til, og til sammen fikk vi 11 kyllinger.  

Gjennom hele denne perioden har vi snakket om hva som skjer inni eggene 

fra dag til dag i samlingene. Vi har sett på bilder av utviklingen og vi har talt 

ned til den store klekkedagen sammen med barna. Etter noen dager inni ruge-

maskinen, flyttet kyllingene inn på et eget rom på avdelingen. I en stor boks, 

med sagspon, mat og vann har kyllingene fått ro til å vokse og spise. For at de 

ikke skulle fryse, hadde vi en varmelampe i taket over boksen. Alle barna har 

fått lov til å besøke kyllingene. De som ville fikk holde en kylling i hånden og 

strøk forsiktig over den mye dunen. Vi har hatt barna inne i små grupper slik 

at det ikke ble for stressende for de små. Barna har vist stor omsorg overfor 

kyllingene, og de har gjennomført sitt «oppdrag» som kyllingpassere med 

stolthet. 

I samlingene har vi også snakket mye om egg og dets utseende og egenska-

per. Egget er buet og hardt. Barna har fått undret seg over om hvor mye egget 

tåler før det sprekker. Alle fikk klemme så hardt de kunne på et egg 

(butikkegg) for å se om det sprakk. Det gjorde det ikke.. Men hva skjer hvis vi 

mister det i gulvet?? Da sprekker det ;)  Tåler eggene at høna ligger oppå? 

Ett av eksperimentene som ble gjennomført var at fire egg ble lagt på gulvet, 

og så skulle vi se hvor mange bøker som skulle til for å knuse dem.. 66 bøker, 

som er alle bøkene våre ble lagt oppå, men ingen egg knuste. Deretter ble ett 

barn løftet opp for å stå på alle bøkene, da knuste ett/to egg tilslutt.  Det 

andre eksperimentet var at ett egg (kjøpeegg) ble lagt i en kopp med eddik. 

Etter noen dager i koppen, ble egget tatt opp for å se om det hadde skjedd 

noe. Skallet var da borte og egget oppførte seg, til stor glede for barna, som 

en sprettball. Det spratt oppi bollen et par ganger før det tilslutt sa splash!!  

Ellers har vi endelig kommet oss på langtur, og den ble lagt til Vannassen. Her 

er det mange kjekke lekeapparater som barna kan utfordre seg selv i sammen 

med andre barn, og det er mulig å ta spaserturen for å se på naturen og dyre-

livet oppe ved vannet. Vi tok med oss lunsj og spiste denne på lekeplassen før 

vi lekte videre. Vi var ikke tilbake i barnehagen før klokken var nesten to. Så 

herlig å kunne ha heldagsturer igjen!  

Vi har i mars lest venneboken om å «snakke om det».  Vi har mye fokus på å 

snakke sammen gjennom hele året. Da er det enklere for alle å vite hva man 

ønsker og ikke ønsker. Barna har blitt skikkelig gode på å snakke sammen i 

ulike situasjoner gjennom dagen.  

Bilder som gjenspeiler teksten 

Bilde1 

Bilde 2 

Bilde3 

Bilde 4 



Mål og innhold: April  

April startet slik mars sluttet, med nydelig og solfylt vårvær. Det er fort-

satt kaldt på morgenen, så det oppleves nærmest som to ulike årstider 

om man er ute på formiddagen eller på ettermiddagen. Vi har nå kommet 

til den andre vårmåneden, og det er en innholdsrik tid for oss i barneha-

gen fremover.  

Kyllingene, som har vokst godt og som begynner å bli store, skal snart få 

reise hjem til stedet de kommer fra. Vi regner med at i løpet av uke 14 vil 

Ingvild ta de med seg til foreldrenes hjem, slik at de kan vokse og utvikle 

seg videre der. Vi skal legge til rette for at barna får tatt avskjed med kyl-

lingene på en fin måte, og vi skal snakke sammen om hvorfor det er nød-

vendig at kyllingene flytter hjem igjen.  

I tiden frem mot påske kommer vi til å ha fokus på kunst og kreativitet. 

Barna skal få mulighet til å lage påskepynt og utfolde seg kreativt ut fra 

egne forutsetninger og interesser. Vi opplever at barna på avdelingen er 

svært ivrige i sine kreative prosesser, og det er viktig at vi i personalet leg-

ger til rette for disse med å skape impulser ved hjelp av ulike materialer 

og teknikker. Vi skal også lese et påskeeventyr om påskeharen og vi skal 

bli kjent med ulike påskesanger og påskeregler. Vi vil også snakke litt om 

hvilke påsketradisjoner vi har. 

April er også en måned for å skape nytt liv, også når det kommer til 

blomster og andre vekster. Vi skal plante karse og solsikker denne våren, 

og kanskje prøver vi oss på frø som dukker opp i maten vi spiser i barne-

hagen. 

Vi ser frem til flere langturer med den herlige gjengen vår. Vi vil gå flere 

turer opp til Vannassen og vi har ønsker om å gå til Vålandskogen og til 

Ullandhaugtårnet. Ved Ullandhaugtårnet ligger botanisk hage. Her finnes 

det vekster av alle slag, og i dammen kan det hende vi finner rumpetroll.  

Tirsdag 5.april er det gul fest på avdelingen. Da spiser og drikker vi gul 

mat og drikke. Hvis barna har gule klær, kan de gjerne ha dette på seg 

denne dagen. Det er ikke nødvendig å kjøpe nye klær til denne festen. 

 

Månedens regle: Hvor bor du lille kylling? 

Månedens nøkkelord: Vår, kylling, påske, påsketradisjoner, trekkfugl, 

vårblomster, insekt, edderkopp, unnskyld 

Månedens bok: Vennebok om å si unnskyld 

Vi ønsker dere alle en riktig god påske!  

Hilsen alle oss på Froskene 

Hvor bor du lille kylling? 

 
Hvor bor du lille kylling?  

I ett egg.  

Hvordan kom du ut av skallet?  

Gjennom eggets vegg.  

Hva heter så din mamma?  

Hønen Rut.  

Hva heter så din pappa?  

Hanen Knut.  

Hva gjør du hele dagen?  

Tuller mest.  

Hva heter så den venn du liker best? 

Han heter lille fjærdusk og er fin.  

Jeg er så glad i beste vennen min.  

Viktige datoer: 

01.04: Ramadan starter 
05.04: Gul fest på avdelingen 
08.04: Påskesamling 

13.04: Åpent til 12.00 

14/15/18.04: Stengt 

19.04: Planleggingsdag, stengt. 

19.04: Yanyue 6 år 

22.04: Mohammed 6 år 

04.04: Wilhelm 5 år 

22.04: Nicolas 5 år 

06.04: Eva Cecilie 4 år 

16.40: Selvin 4 år 

Viktig informasjon: 

Avdelingens mobilnummer  

er 918 93 505 

 

Alt yttertøy skal hjem til vask 

hver fredag. Ved behov tas regn-

tøy hjem hver dag til  

tørking.  Husk å sjekke om  

støvlene er våte.  

 

Barna må ha sekk hengende i gar-

deroben. Oppi sekken skal det 

ligge ett skift i pose.  

 

Husk dobbelt skift i skapet. Klær 

etter  vær.  Nå er det lurt å ta 

med  tynnere luer og hansker. 

 

Husk vannflasker hver dag. 

 


