
Månedsbrev mars,  

Evaluering av februar: 

Årets korteste måned har flydd forbi. I februar har vi hatt ekstra fokus på farger. Vi har øvd 

oss på å sette navn på fargene. Vi har gjort dette gjennom samtaler i spontane tegnesituasjoner 

og gjennom benevnelse av ulike farger i tilrettelagte aktiviteter og under påkledning. Farger er 

noe vi omgir oss med hele tiden og det er noe barna er interessert i derfor kommer vi til å ha 

dette fokuset fremover.  Karnevalet opplevde vi som en stor suksess hvor nesten hele gruppen 

dukket opp i fargerike utkledningstøy, de som ikke hadde kledd seg ut fikk låne 

utkledningstøy i barnehagen! Det var mange spente barn, latter, musikk og dans på 

avdelingen. På fellesrommet hadde vi en stor samling hvor alle fikk presentere kostymet sitt, 

her hadde vi også pinjata som vi slo på for å få hull på den. Vi har sunget sanger og snakket 

om årstiden vinter sammen med barna. Derfor var det med stor glede da vi fikk oppleve snø i 

to dager. Vi var også forberedt på mangel av snø. Derfor hadde vi sansesamling hvor Ellen 

tryllet frem kunstig snø av mel og hårbalsam som alle barna fikk kjenne på.  

De begynner å bli en skikkelig sammensveiset gjeng, og det er veldig hyggelig å få være en 

del av det. Utviklingen til barna fra i høst og til nå er enorm, og språket deres er et tydelig 

eksempel på det. Barna snakker om hverandre, til hverandre, og de gir klarere uttrykk for hva 

de er opptatt av eller vil gjøre. 

Mål og innhold for mars: 

I februar begynte innsamlingen av emballasje og materiell til butikklek. Vi ønsker også å få 

emballasje som alle barna kjener igjen, derfor håper vi dere 

foreldre kan ta med seg noe emballasje hjemmefra (2,3 ting er 

nok). Vi ønsker å stimulere barnas nysgjerrighet, kreativitet og 

språklig bevissthet i leken ved bl.a. legge til rette for allsidig lek. 

Vi som jobber på avdelingen skal fortsette å være aktive voksne 

som er med å støtte barna i leken slik at de kan leke med det 

samme over lengre tid, vi skal også observere, analysere, delta i og 

berike leken på barnas premisser, personalet må også bidra til at 

barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for 

utvikling av leketemaer. (Rammeplan for barnehager 2017) 

 



Med butikkleken ønsker vi å legge til rette for og inspirere til god rollelek. 

Rolleleken er også viktig sett i en samspillssammenheng. I rolleleken lærer barna å ta hensyn 

til hverandre. De lærer også å samarbeide. Rolleleken har med andre ord også en viktig 

funksjon med hensyn til utviklingen av barnets sosiale kompetanse. Det er kanskje gjennom 

det sosiale samspillet at barnet lærer både sosiale spilleregler og språk. (Odd Haugstad, 

Første steg nummer 2, 2018) 

Temaet denne måneden er vår og Påske: 

Vi er allerede kommet til den første vårmåneden, og derfor begynner vi litt med temaet vår og 

vårtegn. Påsken er også like rundt hjørnet, så de 2 siste ukene i mars vil vi ha tema: Påske. 

Vi ønsker å gi barna kjennskap til høytiden Påske. Fokuset vil være på nytt liv, glede og 

varme, og vi bruker nøkkelordene egg og kylling. Påskepynt må vi også lage      

I skogen vil vi lete etter nytt liv som spirer fra bakken og på trær og busker. 

Månedens sang: 

Nå er våren kommet, En liten kylling, Lille Hasse hare, Hare ut i gresset 

Mvh, Hristina, Ellen og Emilia       

 

 


