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Syfte: Fortsätta med samarbetsövningar med fokus på 
goda kompisrelationer, prata om olika känslor. 
Introducera färgen grön samt nytt material - färgade 
makaroner, bönor, linser etc. 
Låta barnen ta del av vårt kulturarv – Påsken med 
traditioner, värden, kunskaper etc.  
 
Process: Samarbetsövningar i form av dans- och 
rörelselekar där vi tränar turtagning, samspel, att följa 
instruktioner. Vi arbetar med litteratur t.ex. Vem-
böckerna , klassiska sagor och pratar om och gestaltar 
olika känslor. Vi pratar om och visar på hur man är en 
god kompis.  
Måla med flaskfärg i olika gröna nyanser.  Förutom det 
nya begreppet grönt benämner vi även färgen grön i 
termer som ljusgrön, mörkgrön etc. 
Vi färgar raklödder grönt och prövar att köra med 
småbilar i färgen.  
Vi gör påsktuppar, prövar äggmålning och påskpyntar. Vi 
har  gemensam samling med Svanen då vi får  träffa 
påsktuppen och vi lyssnar till sagan om Gullefjun. 
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Reflektion: I sagan om Bockarna Bruse visar barnen 
stor inlevelse. De har egna teorier om hur det 
elaka/arga trollet ska bli snäll ”– vi får prata med 
honom, vi får  klappa honom”, säger de. Vi ser också att 
barnen gör på samma sätt när en kompis blir ledsen 
och behöver tröstas d.v.s de klappar, kramar 
honom/henne för att kompisen ska bli glad igen. I små 
lekgrupper har vi möjlighet att stärka de goda kompis-
relationerna. 
 
Vi såg mycket rörelse i aktiviteten med färgat 
raklödder och bilar. Barnen sa –” vi kör fort, vi kör 
runt”. Hela kroppen användes för att förflytta bilarna 
på pappret. Flera barn är duktiga på att känna igen de 
olika färgerna som vi arbetat med under året. Vi ser 
också att barnen vågar mer i sitt bildskapande. De 
använder mycket färg när de t.ex målar och ofta 
täcker de hela pappret med färg.  
  
I aktiviteten med färgade bönor, linser etc. såg vi att 
barnen tog sig an materialet ur ett matematiskt 
perspektiv. De sorterade, räknade och radade upp 
materialet.    
 
Vi såg att påsktuppens besök var en spännande 
upplevelse för barnen och är något som barnen kommer 
ihåg. På vår senaste promenad upptäckte barnen ”spår” 
på marken efter tuppen som vi beslöt oss för att följa.  
 


