
Månedsbrev for Froskene 

Måneden som gikk: Februar 

I februar rundet vi av arbeidet med eventyret om skinnvotten. Barna 

har fått god kjennskap til innholdet i eventyret og til de ulike dyrene. 

Vi har snakket mye om antall dyr, dyrenes størrelse og rekkefølgen de 

går inn i votten.  

I begynnelsen av måneden hadde vi fokus på samene og deres leve-

sett og kultur. Vi har lest bok om jakten på nordlyset, lyttet til joik, og 

vi fikk gå inn i lavvoen som sto ute. På grunn av sykdom ble stekingen 

av samiske gahkkobrød utsatt til uken etterpå. Barna fikk lage lavvoer 

av kartong med fokus på fargene fra det samiske flagget.  

Februar i barnehagen betyr karnevalstid. Et godt samarbeid mellom 

små og store på avdelingen resulterte i en svær regnbuepinata. Den-

ne ble fylt med små poser med litt godsaker i. På avdelingen pyntet vi 

med de fantastiske karnevalskattene barna hadde laget. I år fant vi ut 

at vi skulle feire karneval inne på lilla hus. Der er det ingen store møb-

ler i veien, og barna kunne utfolde seg i hele rommet. Vi pyntet med 

ballonger og frynser, og vi tok med oss høyttaler slik at vi kunne ha 

disko. Til lunsj spiste vi pølser og etterpå var det mer dansing.   

Vi har i februar lest venneboken om å «si stopp». Barna har undret 

seg sammen med oss i samlingene. Hva betyr det å stoppe, og hvorfor 

må vi stoppe? Vi har lært at det er forskjell på å stoppe for rødt lys i 

trafikken, og når en venn holder frem en hånd og sier «stopp». En god 

venn stopper når vi ber om det. Det er viktig at vi viser hensyn overfor 

hverandre, og at vi lytter til hvorfor noen sier stopp. Barna har mange 

gode refleksjoner omkring temaet, og vi henter tilbake samtalene i 

samlingene når noen ønsker å snakke om temaet.  

På slutten av måneden fikk barna være med å bestemme hvilke ven-

nebøker vi skal lese fremover. Det barnet som fikk velge for mars, 

valgt boken om å «snakke om det». Et svært viktig tema i barnehagen 

og noe vi jobber med hele året.  

Førskolen sin tur til Vitenfabrikken ble dessverre avlyst på grunn av 

sykdom på de fleste avdelingene. Vi har forstått det slik at barneha-

gen vil forsøke å arrangere denne turen ved en senere anledning. 

Nok en gang ble vinteren i Stavanger nokså snøløs, men når det først 

kommer litt hvitt på bakken, klarer barna å utnytte den til det ful-

le...helt til den er smeltet bort igjen..  

Bilder som gjenspeiler teksten 

Bilde1 

Bilde 2 

Bilde3 

Bilde 4 



Mål og innhold: Mars  

Hurra, nå er det endelig mars og vi ønsker første vårmåneden hjertelig 

velkommen. Lysere dager, mildere temperaturer og mer utelek. Våren er 

en spennende tid, og vi har mye å se fram til. Vi skal studere ulike vårtegn 

som dukker opp i tiden fremover, og vi skal gå turer i barnehagens nær-

miljø. Men hovedfokus denne måneden blir å følge alle eggene som ligger 

i rugemaskinen.  Mandag 7. mars legges eggene i rugemaskinen, og der 

skal de ligge i ca. 21 dager. Vi er alle sammen superspente på om det klek-

kes kyllinger på avdelingen denne våren. Det er en stor jobb å passe på, 

for det skjer så mye hver eneste dag inni eggene. Barna får se bilde og vi 

snakker om utviklingen i samlingene hver dag, og vi har nedtelling til klek-

kingen starter.  I samlingen synger vi også om kyllingen i egget.    

Utvikling fra dag til dag: 

1. Dannelse av fordøyelsessystem, hode og øyne 
2. Begynnelse av dannelsen av hjertet og øret. Hjertet begynner å slå 
3. Begynnelse av dannelsen av nese, ben og vinger 
4. Begynnelse av dannelsen av tungen 
5. Begynnelse av dannelsen av reproduktive organer, hvilket kjønn 
6. Begynnelse av dannelsen av nebb og eggtann 
8. Begynnelse av dannelsen av fjær 
10. Begynnelsen av herding av nebb 
13. Dannelse av skjell og klør 
14. Foster snur hodet mot buttenden av egget 
16. Skjell, klør og nebb blir fast og hornete 
17. Nebb svinger mot luftcelle 
19. Eggeplommesekk begynner å gå inn i kroppens hulrom 
20. Eggeplommesekk fullstendig trukket inn i kroppens hulrom. Fosteret 

tar hele plassen inne i egget unntatt luftcellen 
21. Klekking av kylling      (Kilde: prydfugler.no) 
 

Eggene kommer fra Ingvild sine foreldres gård, og vil kort tid etter klek-

kingen bringes trygt tilbake til gården. Vi snakker også sammen med bar-

na om at ingen må røre rugemaskinen mens eggene ligger inni, og at vi 

må være forsiktig med de små kyllingene når de klekkes. Det er e fin læ-

ring for barna at de må vise hensyn overfor andre, også dyr.  

Månedens sang:  En liten kylling i egget lå.   

Månedens nøkkelord: Vår, vårtegn, egg, ruge, rugemaskin, kylling, 

snakke sammen.  

Månedens bok: Vennebok om å snakke om det. 

Vi ønsker dere en fin og vårlig mars!  

Hilsen alle oss på Froskene 

En liten kylling i egget lå 
En liten kylling i egget lå.  

Den banket og banket og banket 

på.  

Her  er så trangt jeg vil ut å gå  

pep den og ynket seg der den lå. 

Hakk hakke hakk.  

Egget det sprakk  

og et lite hode ut av det stakk.  

 

Undrende sto den og kikket på.  

Alt det den ute i verden så.  

Solen som lyste og skinte på,  

marken og engen og blomster 

små.  

Pip, pip den sa; Jeg er så glad. 

Trangt det var i egget, men nå er 

det bra.  

Viktige datoer: 

07.03  Eggene ble lagt i     

rugemaskinen 

28.03 Har noen av eggene 

klekket?? 

 

Viktig informasjon: 

 

Avdelingens mobilnummer  

er 918 93 505 

 

Alt yttertøy skal hjem til vask 

hver fredag. Ved behov tas 

regntøy hjem hver dag til  

tørking.  Husk å sjekke om  

støvlene er våte.  

 

Barna må ha sekk hengende i 

garderoben. Oppi sekken skal 

det ligge ett skift i pose.  

 

Husk dobbelt skift i skapet. 

Klær etter  vær.  Nå er det lurt 

å ta med  tynnere luer og 

hansker. 

 

Husk vannflasker hver dag. 


