Månedsrapport April ’22 Blåveisen
Vårt fokusområde i April har vært Natur, miljø og teknologi. I tillegg har April handla mye om
påsken.
Vi startet April med å vaske ned avdelingen. Barna synes dette var veldig moro å få lov til å
delta i. Det var god jobbing og de gnudde hardt på alle bord, stoler og i hyller. På badet var
det aktiv vasking av leker, så når dagen var omme luktet det godt på hele avdelingen og vi
hadde mye vått tøy som måtte tas med hjem
.
Denne måneden har hatt ulike årstider som vi har undret oss over. Før vi gikk ut i påskeferie
gikk vi med mye klær, vinterdresser, ull, votter og luer. Etter påske kunne vi gå ut i bare jakke
og sko. Dette var litt snodig og i skrivende stund så snør det ute. April er en rar måned har vi
funnet ut.
Et lite prosjekt har vi også hatt med planting av ulike frø. Vi startet med paprikafrø i fra en
paprika som vi har spist. Her fikk alle sammen så hver sine frø, vi snakket om hva frøene
trenger for å vokse. Som lys, luft, jord/næring og vann. Vi prøvde på en boks der frøene ikke
fikk vann og en boks ikke fikk lys. Når det hadde gått en tid fikk vi se at de frøene som hadde
fått alt de trengte vokste fint, mens de som ikke hadde fått alt, ikke hadde vokst i det hele
tatt. Dette dro vi videre til hva vi mennesker trenger for å vokse, trives å leve. Her ble det
mange fine og undrende samtaler sammen med barna. I tillegg til paprikaene har vi sådd
karse og tomater. Karsen fikk alle med seg hjem til påske, mens tomatene fortsatt står i
vinduet og vi venter på at de skal spire.
Ellers denne måneden har vi laga mye påskepynt som vi har pynta avdelingen med. Vi har
hørt eventyret om fuglen Lepus som ble til påskeharen, lagt ut et rede til påskeharen og tenk
så kom haren til redet og la igjen et påskeegg til oss
Før påske hadde vi også en veldig koselig påskefrokost sammen med foreldrene. Her ble det
servert blant annet ulike gule pålegg og ferskt brød. Det ble en fin og rolig morgen sammen
og en god start på dagen.
I påskesamlingen på fredagen før påske fikk vi høre fortellingen om de tre trærne som hadde
tre ulike ønsker om livet sitt. Dette er en fin påskefortelling for barn om hvorfor vi feirer
påske.
Nå etter påsken har vi sett at naturen har begynt å våkne mer til live. På turer har vi sett på
at trærne har begynt å få knupper, vi hører at fuglene synger, mauren begynner å våkne til
liv i tuene sine, der er begynt å komme froskeegg i dammene i skogen, vi ser at der flyr
sommerfugler rundt omkring, det sildrer i bekken og isen er borte fra barnehagen vår. Nå
gleder vi oss til varmere dager, der vi ser at det begynner å bli grønt rundt oss. Vi skal også ut
å plukke søppel som kommer frem nå når alt har smeltet, for vi har blitt enige om at dette
ikke hører til i naturen. Vi ser frem til gode fine dager videre i Mai

