
Hvem bor i bekken ved Presttrøa barnehage? 

Bor det noen i bekken vår og hva kan vann gjøre? Det var det alle barna og ansatte i Presttrøa 

barnehage ville vite mer om. Den 30. oktober hadde barnehagen temadag om bekken de krysser 

hver gang de skal til de flotte gapahukene de har i nærskogen sin. Denne dagen var det 

oppholdsvær, litt kjølig men et godt utgangspunkt for en utedag.  

 

Barnehagen ønsket bistand fra kommunens prosjekt Klima, Miljø og Livsstil. Prosjektet gir blant annet 

råd og veiledning som utfyller, i dette tilfellet barnehagens eget opplegg. Det bidrar med en veileder 

som har med litt utstyr til å gjennomføre dagens tema. Selv hadde de snekret et flott vannhjul for å 

vise barna at vannet har krefter og at kreftene kan få et hjul til å snurre.  

Alle var med og de minste, noen under 2 år fikk være med i den første runden. Marte Aursand fra 

prosjektet spurte om barna trodde det fantes noen småkryp i bekken. Noen trodde ikke det, mens 

andre nikket og viste at de trodde det. De var litt spent da Marte rotet litt i bunn av bekken og 

samtidig holdt håven nedstrøms. Håven fyltes med mye gammel kvist og høstblader. Var det noe liv  

der tro? Vi hadde et hvitt plastkar med vann som vi helte innholdet ned i. Og der, der var det noe 

som rørte seg! Og der! Og der! Det var jo masse småkryp som buktet seg fram. Vi fant store og små 

kryp. Noen svømte bakover, ande buktet seg fram, men alle ville ned til bunnen og gjemme seg. Vi så 

at det var to forskjellige utseender på krypene, altså to arter. Marte fortalte at som små lever de i 

vann og som voksen blir de til fluer og kan fly. De som ville av barna, kunne få holde en i hånda. En 

barnehånd er veldig følsom, så de små krypene kilte godt og skapte litt skrekkblandet fryd for noen. 



Andre syntes det var artig. Vi så at de små larvene sluttet å bevege seg i den tørre hånda, så da de 

fikk litt vann på seg begynte de å sprelle igjen. Larvene ble forsiktig sluppet ut i vannet igjen etterpå.  

  

Det kom en ny gruppe med litt eldre barn og disse fikk være med ned i bekken. Marte viste hvordan 

det skulle gjøres. Stein ble løftet litt på, og vi rotet litt mer i bunnen av bekken. Barna fikk holde 

hoven og fange smådyra selv. Det var stas! Vi fant også noen små byggverk under noen av steinene 

som vi løftet opp. Det var små rør som var laget av sandkorn! Men det var ingenting inni dem.  Hva 

kunne det være? Marte fortalte at dette var huset til en type vårfluelarve. Den lager seg nytt hus når 

den vokser ut av det gamle. Larven kan leve flere år i bekken, før den blir til ei flue. Vi fant de samme 

typene med larver som de minste hadde funnet. De larvene som krøp baklengs var vårfluelarver. Det 

er et kjennetegn på denne gruppen med larver. Men disse hadde ikke hus. Derfor finnes det 

vårfluelarver både med og uten hus. De andre larvene vi fant var mindre og litt spinklere.  

 



Vi så i et forstørrelsesglass og så at de hadde to tråder på bakparten.  De svømte med mere buktende 

bevegelser. Det var steinfluelarver i forskjellige størrelser. De lever også flere år i bekken før de 

klekker og blir til fluer.   

Gruppene rullerte mellom frilek, vannhjulet i bekken og smådyrfangst. En ansatt fra barnehagen 

hadde bygd et vannhjul i tre. Den og ei takrenne ble med oppi bekken. Leik kan fint kombineres med 

læring! Det ble bygd en liten demning for å samle opp vann for å kunne gi mer vann samtidig i renna. 

Renna førte vannet mot vannhjulet og det gikk så det suste. Barna lærte at jo mer vann som kommer 

mot hjulet, jo fortere går det og jo mer kraft og energi er det i vannet. Det var morsomt med vann, 

vannhjul og demningsbygging for både store og små.  

 

Barn er så forskjellig. Noen ville være med ned i bekken for å fange smådyr hele tiden, andre ville 

bygge demning, mens andre syntes at det morsomste var å bruke hoven. Det er det som er så bra 

med slike uteaktiviteter, at alle finner noe de er motivert for å gjøre mer av. Hovedmålet med dagen 

var å undersøke livet i vann og hva vann kan gjøre. Ut ifra barnas deltakelse og inntrykk av deres 

entusiasme ble denne dagen en god start for barnehagens videre arbeid med nærbekken og vann 

som et viktig element i naturen. Det er fullt av «nysgjerrigperer» i Presttrøa barnehage! En ros til 

barnehagen som her gir barna et fantastisk utgangspunkt til å bli natur- og miljøbevisste borgere.  

Det ble en flott dag for alle.  
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