Månedsbrev mars

Snehvit
«det som spirer og
gror»

Evaluering februar
Da var vi allerede kommet til mars og det har så smått begynt å bli varmere i været. På turene
har vi sett at det allerede har begynt å spire og gro. Vi gleder oss til å følge med på planter og
småkryp som dukker opp utover våren.

I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide
deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og
eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative
prosesser og uttrykk. (Rammeplan for barnehager)

Det var her vi startet februar. Vi har lest, sunget, hatt fellesromaktiviteter, hatt
formingsaktiviteter, lest dikt som har hatt utgangspunkt i eventyret om skinnvotten. Om du
lurer på hvordan det er, er det bare til å spørre din unge lovende.

Når det nærmet seg karneval så fikk de lage hvert sitt kostyme. De aller fleste hadde valgt ut
sitt favorittdyr fra eventyret. Så valget om hva de skulle være på karnevalet var enkelt.
Persongalleriet ser dere under:

På karnevalet tok alle på seg kostymene og gikk i rolle med en gang, det var god gang og god
stemning hele dagen. Like etter frokost var det tid for karnevalstog som gikk innom alle
avdelingene. Vi endte opp på fellesrommet. Under fellessamlingen fikk alle vise frem hva de
hadde jobbet med i klubbene.

Hva skjer i mars:
I månedene mars og april vil temaet være «det som spirer og gror». Ved hjelp av bøker, bilder
og filmer skal vi kikke litt og kanskje lære litt om det som snart vi begynne å spire og gro
utenfor dørene våre. Barna skal få være med å plante ulike frukter, grønnsaker og urter. Hva
skjer om vi putter en eplestein eller et frø fra paprikaen oppi jord?

På veggene skal vi henge opp plansjer, plakater og det vi måtte lage selv inspirert av
temaet. Vi har også en ambisjon om å få laget et sanghefte med vårsanger vi bruker i
barnehagen. Hva vi får til vil tiden vise.

Barnesamtaler:
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)

I løpet av mars skal vi ha samtaler med barna som er født i 2013 og 2014. Vi tar utgangspunkt
i noen plansjer med bilder fra daglige situasjoner i barnehagen. Målet med samtalene er å få
ett innrykk av hvordan det er å være barn i Tommeliten barnehage.

se hva som skjer:
På månedsplanen er det dager med et spørsmålstegn. Det er dager vi vil bruke til blant annet
barnesamtalene. Det vil nok ta noe tid, derfor tenker vi det er greit å sette av hele dagene.
Disse dagene vil likevel inneholde alt fra spa til turer. Så dere får bare vente og se hva som
skjer

Ein blåe dag:
Dette er en dag som har blitt en tradisjon her på bruket. Siste dag før seriestart for Viking så
har vi ein blåe dag. Da kler vi oss i blå klær (hvis dere har), gjerne fotballdrakter (hvis dere
har). På menyen er det blå mat, og musikken for dagen er selvfølgelig Vikingsanger. Vi har
derfor satt av siste uken i mars til å utforske det blå. På den blå dagen fyller også Liam 4 år,
gratulerer.
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