
 

 

 

Uke/ dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

14 3. 

 

Påskeaktiviteter. 

 

4. 

 

Påskeaktiviteter. 

 
 

5. 

BARNEHAGEN 

STENGER KLOKKEN 

12.00 
Samarbeid med andre 

avdelinger. 

6. 

 

Skjærtorsdag  
BARNEHAGEN STENGT  

 

 

7. 

 

Langfredag 
BARNEHAGEN STENGT 

15 10.  

 

2. påskedag   
BARNEHAGEN STENGT 

 

11. 

 

Planleggingsdag 
BARNEHAGEN STENGT 

 

12. 

Møtedag 

 Ute/ inne: fokus på lek 

Havregrøt 

 

13. 

Turdag for Blidensol 

 
 

14.  

 
Felles aktivitet i Dalen 
 
Varmmåltid 

 

16 17. 
2- åringene: lekegrupper 
med fokus på språk og aktiv 
inkludering. 

Formingsaktivitet. 
1-åringene: tur/ utelek. 

18. 
1- åringene: lekegrupper 
med fokus på språk og aktiv 
inkludering. 

Formingsaktivitet. 
2- åringene: Fellestur med 
småbarns team. 

19. 

Møte: Blidensol 9.15- 

10.15 

 

Ute/ inne: fokus på lek 

Havregrøt 
 

20. 

 

Turdag for Blidensol 

 

 

 

21. 

 
Felles aktivitet i Dalen 
 
Varmmåltid 

 

17 24. 
2- åringene: lekegrupper 
med fokus på språk og aktiv 
inkludering. 

Formingsaktivitet. 
1-åringene: tur/ utelek. 

25. 
1- åringene: lekegrupper 
med fokus på språk og aktiv 
inkludering. 

Formingsaktivitet. 
2- åringene: Fellestur med 
småbarns team. 

26. 

Møtedag  

Ute/ inne: fokus på lek  

Havregrøt 

 

27. 

 

 Turdag for Blidensol 

28. 

 
Felles aktivitet i Dalen 
 

      Varmmåltid 

 

18 1. 
   

1. MAI - høytidsdag 
BARNEHAGEN STENGT 

 

 

2. 
 

 MAI 
  

3. 
 

MAI 
 

 

4. 
 

MAI 

5.  
 

  MAI 



 

 

 

MÅNEDEN SOM HAR VÆRT MÅNEDEN SOM KOMMER 

 

Blidensol har begynt å jobbe med tema «Den lille larven Aldrimett». Vi 

synger «Larvesangen» og snakker om frukter, ukedager, ulike matvarer, 

hva man liker og ikke liker, surt, søtt o.l., vi teller antall 

matvarer/barn/ting og leser boken. Vi har store bilder som forsterket 

innholdet i boken.  

 

I og med at påsken kommer tidlig i april har vi hatt påskeverksted der 

barna har fått lage påskepynt av kongler som de selv har vært med å 

finne i Dalen. De har vasket og vært med på å tørke dem. Vi har begynt 

å synge «En liten kylling i egget lå» og «Nå er våren kommet». Vi snakker 

også om forandringene vi kan se i naturen når våren kommer når vi er 

ute og på tur. Vi har utforsket nye lekeplasser i området når vi har vært 

på tur i nærmiljøet.  

  

 

Vi har ikke kommet i gang med boken «Kasper sår», men vi tar den frem når vi ser at 

barna er klar for noe nytt, og vi vil etter hvert begynne å så litt frø inne på avdelingen.  

Om noen har spennende frø liggende hjemme hadde det vært stilig om vi kunne fått 

et eller to (grønnsaker, blomster etc.).  

 

I påsken er det både en del barn og personal som skal ha ferie, og vi kommer til å 

samarbeide med de andre avdelingene. 

 

Vi ser frem til litt varmere dager der vi kan slippe tykke dresser og store sko. Vi vil 

fortsette med planen vår, jobbe med inkluderende barnehagemiljø, ha fokus på lek og 

lekemiljø og at alle barna får delta i lek.  

 

INFO: Etter påske vil det være foreldresamtaler. Henger opp tidspunkter i garderoben der dere kan skrive dere opp snart. 

Legger ved sangene vi synger på Blidensol under        



 

Sanger: 

Sangen om «Den lille larven Aldri mett». 

(Melodi: Har du hørt historien om de tre små fisk. Bob- bob- dædidædi). 

 

Det var en gang en larve som aldri ble mett. 

Den spiste og den spiste både sukker og fett, epler og pærer, agurk og appelsin. 

Til slutt så fikk den veldig vondt i larvemagen sin. 

Ref. Au, au, au, au magen min x 4. 

Jeg har så veldig vondt i larvemagen min. 

Den hadde spist så mye at til slutt så ble den mett. 

Den bygde seg et hus, ja en puppe rett og slett. 

Der var den i to uker og vipps så kom det ut, en kjempevakker, sommerfugl. 

Ref. Oi, oi, oi, oi en vakker sommerfugl x 4. 

En veldig, veldig, veldig vakker, sommerfugl. 

 

 



 

«Nå er våren kommet» 

Nå er våren kommet 

himlen er så blå. 

Alle fugler synger 

jeg gjør like så. 

 

En liten kylling (Kyllingsangen) - tekst 

En liten kylling i egget lå 

Den banket, og banket, og banket på 

Her er det trangt, jeg vil ut å gå 

pep den og ynket seg der den lå. 

Hakk, hakk, hakk! 

Egg det sprakk! 

Og et lite hode ut det stakk 

 

 

 

 

 


