Månedsbrev for mars
- Askeladden

Da var vi kommet inn i vårmåneden mars og vi går mot varmere tider. På turene våre har vi
allerede sett naturen begynne å spire for fullt og vi gleder oss til å følge med på alle planter og
småkryp som dukker opp utover våren.
I februar har eventyret om skinnvotten vært i fokus. Vi har lest eventyret, barna har
dramatisert, sunget sanger og til karnevalet fikk de lage et kostyme av ett av dyrene i
eventyret.
Vi hadde et kjempe fint karneval i barnehagen, alle var veldig fine i kostymene de hadde laget
selv. Det var ansiktsmaling for barn som ønskte det, fellessamling for hele huset med
dramatisering av eventyret, sang og barna fikk slå på pinjata. De to store avdelingene spiste
lunsj sammen på fellesrommet, her ble det servert hamburger, saft og is.
I mars/april vil temaet være spire og gro. Vi kommer til å prate om det som spirer og gror og
barna skal få være med å så forskjellige urter og grønnsaker o.l. Går det ann å så eplesteiner
også? Eller kanskje bønner?
Til temaet skal vi bruke en bok som heter «Kasper sår».
Den handler om en bever som planter bønner, steg for steg
viser boken hvordan vi skal så bønner. Til slutt er bønnen blitt
en plante full av blader og små bønner.

I løpet av mars skal vi ha samtaler med barna som er født i 2013 og 2014. Da har vi noen
plansjer med bilder av forskjellige situasjoner i barnehagen som vi skal snakke rundt. Målet
med samtalene er å få et bilde av hvordan barnet har det i barnehagen.
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til
at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.»
(Rammeplanen, s.27. 2017)
-

-

4.-8. mars skal vi ha barnas dager i barnehagen. Den markerer vi med at barna skal få
være med å bestemme hva vi skal gjøre hele uken.
29. mars er det «ein blåe dag» i barnehagen for å markere seriestart. Det blir ulike
ballaktiviteter hele denne uken på avdelingen. Mer informasjon om denne dagen
kommer senere.
Vi går mot varmere tider og vi anbefaler at dere bytter ut varme ull-dresser, tykke luer
med tynnere alternativer.
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