
Mars på sniff   

Det beste du kan gi dine barn, nest etter gode vaner, er gode minner. (Sydney J. Harris) 

Evaluering av Februar: 

  

I februar har vi kommet godt i gang med 
eventyrprosjektet og barna er blitt godt kjent med dyrene 

og sangene. 
Onsdager har vi eventyrsamling og ekstra fokus på 

eventyret om Skinnvotten. Da forteller vi med hjelp av 
konkreter så det blir mer visuelt for barna. Vi har fokus på 
eventyret ellers også; ved å se på dyrene i utstillingen og 

på bildene, synge sangene, og snakke om dyrene i det 
daglige. 

Vi har laget et stort felles bilde med alle dyrene på. Da vi 
malte var det mange som syns det var ekkelt å ta på 

malingen, men da vi sang tombai, tombai og klappet i 
malingen sammen, ville alle bli med!  

 Denne måneden har vi vært på tur til jernaldergården to 
ganger og øvd oss på å klatre over gjerdeklyvere og gå i 
ulendt terreng. I tillegg var vi på en liten tur for å hente 

bjørkeris til Fastelavn. Når vi snakket om fastelavnsriset vi 
skulle lage, var det noen som så for seg ris vi kunne 

spise😉 
I februar har vi kost oss med flere varme måltider; 

Havregrøt, lefser med kyllingkjøttdeig og lapskaus. I tillegg 
har vi kost oss med smoothie til frukt. 

Leken på avdelingen har virkelig skutt fart den siste tiden. 
Vi ser at mange av barna får impulser utenfra, via eldre 

søsken eller andre barn, som de tar med seg til 
barnehagen og deler her. Det gir økt kompetanse hos alle 
barn, og vi voksne må jobbe med å veilede underveis på 
ting som er bra og ikke, så leken går i den retningen vi 
ønsker; En jevnbyrdig og harmonisk lek der alle har det 

godt😊 
 

https://www.ordtak.no/index.php?fn=Sydney%20J.&en=Harris


Hva skjer i Mars:  

  
Tema: «Vår» «Skinnvotten» 

Nøkkelord: snø, regn, vind, mus, frosk, 
hare, rev, villsvin, ulv, bjørn, tre, skog, 

mann, hund 
 

Sosialt fokus: Vi smiler til hverandre og sier hei! 
 

Vi satser på å gjennomføre aktivitetene vi har på planen, 
men tar forbehold om det gagner barna å sette i gang 

med ting. Noen ganger er de opptatt og har god lek, og da 
tar vi hensyn til det, og skjermer det verdifulle samspillet. 

Bursdager: 

  

  

Det er ingen bursdager i Mars! 
 

Vi feirer bursdagsbarn med flagging, krone og 
bursdagssamling!  

Merkedager:  8. Mars er det den internasjonale kvinnedagen! 
14. Mars er den nasjonale barnehagedagen. Tema for 
dagen er betydning av flere ansatte i barnehagen og 

slagordet er «liten og stor». 

Andre beskjeder:  

  

20. mars skal Jeanette i utdanningspraksis og Gladys 
kommer inn som vikar for henne. Ungene har savnet 
Gladys så det blir kjekt å få henne inn en stund igjen. 

 
Husk å merke alt tøy med barnets navn, så blir det lettere 

for oss å holde orden!  
 

 

Vi ser fram mot en fin måned her på Sniff! 
Hilsen Jeanette, Fern, Lise, Gladys og Anett  

   
  

 


