
Månedsbrev for februar 

Maurene 

I februar har 

• Vi gjort oss ferdige med temaet vinter. Nå skal vi over på nytt tema: Kroppen 

vår. Mer om det finner dere på temaplanen. 

• Vi i ugleklubb vært på skolebesøk, brukt boken fuglefesten, laget fuglekasse og 

fuglemat. Lekt regelleker som stolleken, stilleleken, rødt lys, fisken i det røde hav 

og stiv heks.  

• Vi reist på ugletur til trollskogen på Hundvåg og vært på konsert i Bjergsted. 

• Vi spist vegetarpizza, laks, sei og tomatsuppe. 

• Dragene vært på turer i nærområdet, blant annet til Rosenli, Emmausstranda og 

Hakkebakkeskogen. 

• Vi i drageklubb jobbet mye med tema, men også gjennomført flere 

formingsaktiviteter og brukt mye sang, rim og regler. 

• Vi vært i Storhaughallen, hvor det blir mye boltrelek og øving og mestring av 

grovmotorikk. 

• Vi markert samenes dag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mars skal  

• Vi begynne med temaet «kroppen vår». Dette blir en spennende periode 

fremover hvor barna får mulighet til å bli kjent med sin egen kropp, følelser, 

sanser samt lære litt om kosthold og helse. 

• Vi skal markere disse dagene i mars: 

o Barnehagedagen 14. mars, tema: Liten og stor 

o Ramadan 22. mars 

o Påskekaffe 30. mars klokken 15.00-16.00 

• Vi jobbe ekstra med disse punktene fra rammeplanen: 

o Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen 

o Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas 

bevegelsesglede og motoriske utvikling. 

o Bli trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv og bli kjent med egne 

følelser 

• I ugleklubben fortsetter vi med fuglefesten og skal deretter jobbe med boken 

«Odd er et egg». 

• Vi fortsette å gå på kjekke ugle og drageturer. 

• Vi i Drageklubben jobbe med temaarbeid og ellers være i lekegrupper. 



•  VIKTIG: DET HENGER NÅ EN OPPDATERT OVERSIKT OVER HVA 

SLAGS KLÆR SOM BØR VÆRE I BARNEHAGEN, DEN HENGER VED 

DØREN I GARDEROBEN 

 

Bursdager i mars: 

Hedda 01.03 

Ea 02.03 

Efe & Yigit 08.03 

Liam 09.03. 

Wahaj 16.03 

Sumaya 23.03 

 

Hilsen alle voksne på Maurene 


