
Månedsbrev for mars. 

Februar mnd er over og vi har hatt den første vårdagen og den kom med sol om 

enn litt kaldt. 

I februar hadde vi dette på programmet:  

- Vi startet med å markere Samenes nasjonaldag. Det å bli kjent med ulike 

sider av samefolkets hverdag har vært veldig gøy. Særlig å bake ghekko brød var 

populært. 

- Joiken var magisk, og det var fantastisk å høre når de startet forsiktig å det bare økte 

i styrke. 

- Uglene var på skolebesøk. 

- Vi har bakt fargerikt brød i forbindelse med fargefesten 

- Hatt fargefest. 

- Bakt boller til fastelaven 

- Vært en gang i Storhaughallen. 

- Turer i gruppene. 

- Hatt maleaktiviteter. 

- Sett noen vårtegn. 

 

Planen for mars blir påske, tema lek, turer, vårtegn, ha med leke dag. 

Tema frem til sommeren blir LEK. Det er mange måter å leke på , rollelek,(familie, butikk, 

osv), bygge lek, lek med dyr ,biler, tog bane, kaplapinner osv. Vi ønsker å bidra til at 

lekerepetoaret blir utvidet og at alle får en god opplevelse med leken. Voksenrollen blir å 

være aktive på barnas premisser og delta enten passivt (bestemor) eller aktivt. Ofte ønsker 

barna å styre sin egen lek uten innblanding, men vi er tilstede for det. 

Ellers blir det påskeaktiviteter, eggekoking, turer, se etter vårtegn på tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En påminnelse om at vi vil at alle skal ha med vannflasker i bhg. Vi har dessverre ikke 

kapasitet til å vaske de. 

 

Det blomstrer krokus i en av kassene ute og det er gøy å se hvordan de ønsker å ta vare på 

disse små fargeklattene. 

Vi skal starte med å så blomsterfrø, grønnsaker, og det er alltid spennende å se når det 

begynner å spire.  

 

 

 

 

 

 

 

Datoer det er viktig å huske på: 

- Barnehagedagen 14.mars (blir kun markert på avd) 

- Påskekaffe 30.mars kl 15-16, invitasjon kommer. 

- Innlevering av påskeferielapp 17.mars. 

- Ta med leke dag, fredag 17.mars.  

 

 

Bursdager i mars: 

            Aleksander 4 år  1.mars 

 

 

 

 

 

 

 

Da ønsker jeg alle en fin mars måned og minner på at dere må ta kontakt om det er noe dere 

lurer på eller vil snakke om. 

Mvh Marit-Elise. 


