
  

Evaluering av 

Februar  
 

Vi vil takke for en måneden som har gått og tar dermed et 

lite tilbakeblikk. I starten av februar hadde vi fokus på 

karnevals forberedelser. Vi øvde på ulike karneval sanger og 

barna fikk lage forskjellig karnevals pynt. Selve karnevals 

festen var nok månedens høydepunkt. Barna koste seg hele 

dagen i flotte kostymer, og vi hadde en kjempe fin fest 

sammen med Lassa. Denne dagen gikk vi i parade hvor vi sang 

for full hals og spilte på instrumenter. Vi hadde 

fellessamling og barna fikk etter tur vise frem kostyme sitt 

til de andre. Deretter hadde vi ulike aktiviteter som limbo, 

kaste risposer i bøte og pynte muffins. Festen ble avsluttet 

med pølse i brød og saft. 

 
Mars og april 

 

Tema: 

Vår og påske 
 

 
 

 

 

 

Det store temaet for mars og april er vår og påske. Vi ser 

at dagene blir lengre og lysere, og det blir stadig kjekkere å 

være ute. Vi skal bruke tid på å utforske nærmiljøet og 

oppdage alle de endringene som naturen har å by på. Det 

begynner å spire og gro, trekkfugler kommer tilbake, 

insekter dukker opp og det er mye spennende som skjer 

rundt oss. Ute i naturen vil barna få brukt alle sansene når 

de tar på, lukter på det de finner og lytte etter fuglesang. 

 

Vi skal forberede oss til påsken og legge til rette for ulike 

påskeaktiviteter gjennom forming, sang, musikk og 

bevegelse. Barna skal få kjennskap til påskesymboler som 

egg, kylling, hare etc. Våren bruker vi også som 

utgangspunkt til formingsaktiviteter og tema i samling.  

 

10 mars er det barnehagedagen. I år er temaet ”ulike 

sammen”. Dagen markeres i år for å synliggjøre hva 

tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen. En av 

barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn 

opplever å ha tilhørighet og være inkludert i 

barnehagefellesskapet. Det skal være rom og plass til alle 

barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell 

bakgrunn. Vi ønsker å markere denne dagen sammen med 

Lassa.  

MØLLEBUKTA 



Månedens sanger, 

regler 

 

Alle killebukkene på haugen sprang.                                     

En liten kylling i egget lå.                                              

Bjørnen sover.                                                                   

Lille Hasse hare.                                                                

Haren ut i gresset.                                                                 

Jeg gikk en tur på stien.                                                     

Hvor bor du lille kylling? 

 

Språksamling 

 

Barna skal bli kjent med eventyret om «Kongen og de tre 

pene hønene». Vi skal formidle eventyret ved bruk av 

flanellograf. 

 

Superklubben  

(2 åringene) 

 

Vi fortsetter med kims lek som er en hukommelseslek. 

Bursdager  

 

• Fatema blir 3 år - 1 mars.  

• Lucas blir 3 år - 12 april. 

Informasjon • Husk å levere påskeferielappen innen 13 mars.  

• 8 april stenger barnehagen kl. 12.00. 

• 14 april er barnehagen stengt pga. planleggingsdag. 

• Natasa har ferie 24 og 27 april.  

• 30 april kommer fotografen til barnehagen. 

• Husk å fylle opp hyllen til barnet med ekstra skift.  

• Husk å gi oss en beskjed om barnet er syk eller skal 

være hjemme.  

• Vi har fått en tilbakemelding på at soveskuret er nå i 

orden, og barna kan begynne å sove ute. Fint om alle 

kan huske å ta med en varm sovepose om de ikke har 

en liggende fra før.  

 

 
 

VI ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD PÅSKE! 

 

HILSEN OSS PÅ MØLLEBUKTA ☺ 


