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Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BHG ER STENGT

1 

SKJÆRTORSDA
G 
BHG STENGT

2 

LANGFREDAG 

BHG STENGT

5 

2. PÅSKEDAG 
BHG STENGT  

6 
GUL: Lek ute/ inne. 
RØD: Samling, våren 

9 
GUL: Lek ute/ inne.  
RØD:  Lek og våraktivitet 

13 
GUL: Samling: vennskap og 
følelser, med Kanin og 
Pinnsvin. 
RØD: I dag braker det løs!! 
Se eget skriv for mer info! (Kl 
1100) RUSSEDÅP:) 

16 
GUL: Lek ute/ inne. 
RØD: Lek og våraktivitet 

20 
GUL: Samling, våren 
RØD: Samling, våren 
. 

23 
GUL: Vi sår og steller ute ☺ 
RØD: Vi sår og steller ute ☺ 

Hurra! Vi feirer Nora som blir 
4 år 25/4.

21 
GUL: TURDAG: samle og 
sortere, telle.  
RØD: Superklubben   
Vi ser etter blomster og 
endringer i naturen! 

  Havregrøt  

13 

Tema: Påske  

7 
GUL: TURDAG: samle og 
sortere, telle. 
RØD: Superklubben    

 Havregrøt 

15 
GUL: Sykkelbanen 
RØD: TURDAG: 

 Smoothie  

16 
Tema: Vår 

15 
Tema: Vår 

14 
GUL: TURDAG: Vi ser etter 
blomster og endringer i 
naturen.  
RØD: Superklubben  
En gruppe går på tur til 
Kolonialen cafe. 

  Havregrøt

8 
GUL: Samling, våren 
RØD: TURDAG: 

 Fiskekaker på skive

14 
Tema: Påske 

19 
GUL: Sangstund (om våren, 
blomster, dyr) 
RØD: Ut på formiddagen 

 Lasagne 

12 
GUL: Lek ute/ inne. 
Hurra! Vi feirer Emilian som 
ble 3 år 11/4   

RØD: Ut på formiddagen  

  Bananlapper med 
rørte bringebær og biola til 
drikke.

22 
GUL: Samling: vennskap og 
følelser, med Kanin og Pinnsvin. 
RØD: TURDAG 

 Grønnsaker med dip
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Gul gruppe: Vårværet har kommet, det er varmere i lufta, deilig! ☺ Mars måned ble litt annerledes enn planlagt, da vi 
gikk over på rødt nivå en god ukes tid. Vi var heldige da vi fikk låne barnekirke- lokalet på Betel, da fikk vi god plass å 
boltre oss på (og rød gruppe fikk bedre plass på huset – til inndeling av sine kohorter). Vi prøver så godt vi kan å gjøre det 
beste ut av situasjonen, og setter stor pris på deres forståelse og at dere gjør det så enkelt for oss å samarbeide! ☺ Ellers 
kom vi i god påskestemning mot slutten av måneden, med formingsaktiviteter, samlingsstunder og påskelunsj for barna. 
Linda (med noen gode hjelpere.. ☺), bakte deilige rundstykker til denne påskelunsjen.  

I april vil vi jobbe med tema vår, blomster, endringer i naturen, farger, vi vil samle/ sortere/ telle på tur, tema dyrene på 
gården, og vi vil låne sykkelbanen av de store barna for å øve oss litt mer på å sykle! ☺  
 

Rød gruppe: En varm og vårlig mars er over og vi gleder oss til å ta fatt på april☺! Vi har allerede sett 
vårtegn, som små knopper på trærne, noen maur og edderkopper og selvfølgelig masse deilig søle! For 
når snøen smelter så blir det søle, og det kan man altså bruke til så mangt! Det beste er å lage demning 
og sølekake med søla, men å male på bakken (og ansiktet..) med søle er også veldig kult!  

Vi har fått to nye gutter i gjengen vår; Luca og Ludvig (begge 3 år), har blitt tatt godt imot av alle 
eplebarna, og vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med dem! 

Vi har hatt påskesamlinger og lært om både nytt liv i naturen og hørt om Jesus på korset. Vi forsøker å være mye på tur, førskolebarna blir å 
ha superklubben på tur en del onsdager fremover. Det kommer også skriv om Rosaruss-feiringen som starter rett over påske! 

Kroppen min – er tema gjennom året og nå har vi om å sette grenser for seg selv. Vi eier vår egen kropp og vi har lov til å ha egne meninger, 
og vi må stå opp for meningene våre. Barna skal lære at de kan argumentere og si meningen sin, OG de vil da erfare at de blir lyttet til og 
respektert! 

17 
Tema: Husdyr 

27 
GUL: Tema: dyrene på 
gården. 
RØD: Samling, våren 

30 
GUL og RØD: Samling- farger. 
Har du på deg noe rosa i dag? 
Ha på deg noe rosa- 
dag! ☺  

28 
GUL: TURDAG: Lage bondegård 
av naturmaterialer.  
RØD: Superklubben 

   Havregrøt

26 
GUL: Tema: dyrene på gården. 
RØD: Ut på formiddagen 

Havrelapper med krem 
og bær

29 
GUL: Sykkelbanen 
RØD: TURDAG 

 Biola og mussli 

 

ROSA

Blomster små 
Gule, blå 
Titter opp av marken nå. 
Vinker til Ada-lill (navn på 
barn-lill), 
For hun er så snill! ☺ 

Månedens farge er:
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«Si i fra til en voksen» I barnehagen kan det ofte gå en «kule varmt» i situasjoner barn ikke har lært seg å håndtere enda, og det kan gå 
utover en uskyldig motpart. Vi er mange barn, og alle utvikler seg i forskjellig tempo, men ingen barn er slemme, de har bare ikke lært alt 
enda! Dersom barnet deres kommer hjem og sier at noen er slemme, så ta det opp med oss, og vi vil følge opp med en gang. Prat også med 
barna om at de må si i fra til oss voksne så vi kan hjelpe til med en gang☺ 

Ta kontakt om det skulle være noe: Wenche 37088885/ 48253355 
Vi ønsker dere alle en flott april måned!  Vennlig hilsen personalet i Eplehagen Barnehage ☺  


