
 

MÅNEDSBREV FOR MARS.  

 

Hei alle sammen! 

Endelig mars måned og første vår måned. Vi ser dagene blir lysere, og vi går en spennende 

tid i møte med de første vårtegn der ute etter en kald og våt vinter.  

TILBAKEBLIKK: 

Vi har hatt fine turer i kaldt Stavanger vær. Vi har tatt tur til den økologiske gården hvor vi 

hilste på de fine hestene. De var opptatt med å spise høy. Neste tur gikk vi rundt Jernalder 

gården i sol. Sauene så vi på avstand. Siste tur gikk til den store lekeplassen hvor barna 

hoppet mye på trampolinen. Barna har utforsket terrenget, kongler, småsteiner, kvister og 

annet som de har funnet på sin vei. Barna har klatret på store steiner og hoppet i 

vannpytter. Vannpytter blir de aldri leie av. Det er like spennende hver gang. 

Aktiviteter: Barna har laget kort til morsdagen, de eldste har malt med svamp og ballong 

(skinnvotten og dyrene), de har pyntet avdelingen til karneval (limeaktivitet), bakt boller, 

maleaktivitet «hav med fisker», aktivitet hva flyter, ikke flyter, lekaktivitet i sandkassen og 

bygget med duplo. 

Karneval ble feiret med brask og bram. Det var mange glade og dansende barn på avdelingen 

denne dagen. «Flytur» til Italia, hvor barna fikk servert pizza til lunsj. Til 

ettermiddagsmåltidet fikk de is. Hver fredag har vi disko på avdelingen, med lysende lampe 

og sang og musikk. 

På bollemandag bakte vi boller som vi spiste til lunsj med syltetøy og krem.  

Når vi markerte samenes dag, fikk barna høre samisk joik.  

I samlingene har barna hørt fortellingen om «Skinnvotten». En nydelig fortelling, vi teller 

dyrene og de eldste barna har spilt lotto hvor de må si hva slags dyr det er på bildet før de 

finner plassen der det skal ligge på brettet. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÅNEDEN SOM KOMMER: 

I måneden som kommer vil vi se etter vårtegn på våre turer.  Ny temaplan for perioden mars 

henger oppe i grovgarderoben. Der vil dere se hva fortellinger, sanger, dikt og noen av 

aktivitetene vi vil legge til rette for.  



Tema: Jorda vår: 

Hovedmål: 

Få kjennskap til at frø spirer i jord, få kjennskap til at ild kan vi få varme av og at 

flammen har rød/gul farge. Få kjennskap til påskeharen.  

Delmål: Lære å vente på tur, ta ordet.  

Følgende fagområder dekkes: Natur, miljø og teknologi, Antall, rom og form, 

Kommunikasjon, språk og tekst. Kunst, kultur og kreativitet. 

Barnehagedagen: 

Barnehagedagen 2023: «Liten og stor» 

 
 

14. mars arrangeres Barnehagedagen 2023. Dagen markeres over hele landet for å 

synliggjøre hva barna erfarer og opplever i barnehagen. Årets markering setter 

søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen. 

 
Vi markerer dagen med å henge opp flagg/plakat samt å være sammen med de andre 

barna/voksne ute på formiddagen. Vi skal leke og synge sammen.  

Rockesokken: 

Vi har på oss en sokk som er rød og en som er blå. De kan være andre farger. Poenget er at 

barna og voksne har på seg ulike sokker på føttene sine. Vi skal danse og vise frem sokkene, 

snakke om at vi er unike og forskjellige. 



Påskesamling i Madlamark kirke: 

Vi er invitert til påskesamling i Madlamark kirke fredag 24. mars kl. 10:30.  Vi ser at alle barn 

er kommet til barnehagen til kl. 09:30. 

Vi vil sammen finne ut av hva de ulike dagene i påsken betyr og hva som skjedde de 

dagene.  Vi har hatt mange fine opplevelser der før med sang og drama.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nedenfor kommer en del nyttig informasjon og viktige datoer som vi vil at dere skal merke 

dere: 

• Tirsdag den 14. mars skal vi markere Barnehagedagen.  

• Tirsdag den 21. mars har vi på oss Rockesokkene. 

• Påskesamling den 24. mars 2022 kl. 10:30. 

• Onsdag den 29. mars er det påskefrokost i barnehagen og dere foreldre er invitert til 

å spise frokost sammen med oss fra kl. 08:00-til 09:00. 

• Vil gjerne at dere sjekker ekstratøyet som ligger i skapet – om barnet deres har nok 

liggende og om det er stort nok. 

• Vi har to barn som fyller år i mars. Gratulerer med dagen, håper den 

blir fin. 

• Minner til slutt på påske lappen 2023 som dere har fått frist til 

å levere innen 06.03.2023. 

 

Hilsen oss på Kvisten    


