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Tema:  

Vår (insekter og krypdyr) og lille larven Aldrimett. 

Evaluering av forrige  

måned 

 

 

 

 

 

 

 

Hei foreldre på Pandaene! 

I februar måned har vi kost oss med det ukrainske eventyret 

«skinnvotten». På mandager har vi hatt felles samling med Tigrene og 

Koalaene, som Tone har hatt. Da har vi fått høre eventyret og synget 

sangene med gitarspill. Som avslutning av tema fikk alle barna være et 

dyr og gå inn i votten. 

På tirsdagene har vi hatt eventyret inne på avdelingen med 1åringene.  

I forming på torsdagene har vi laget alle dyrene i skinnvotten. Vi har 

også hatt 1 boks med konkreter som barna har tatt fram og lekt med 

selv. Fast på fredagene har vi hatt felles fysisk fostring på båtsia med 

Koalaene og Tigrene, hvor vi har hatt hinderløype, leker som «alle 

mine kyllinger», hatt gjemmelek, felles samlinger og klatret i tau. 

Pandaene ble bedre kjent med samisk kultur gjennom blant annet joik, 

samisk dans, det samiske flagget, kaste lasso, film om samene og 

formidling av samisk kultur ved hjelp av bilder. 

 

Et av høydepunktene i februar var nok karnevalet. Det besto av 

fellessamling med instrumenter og mye dans. Barna fikk vise frem 

kostymene sine. Det ble en fargerik dag med mange stolte barn. 

 

Planer for mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mars starter vi med et nytt tema som er Vår og lille larven 

aldrimett. 

Barn er opptatt av detaljene i naturen. De beundrer den herlige 

variasjonen og undrer seg over det som skjer i naturen. "Hvorfor er 

gresset grønt?" "Er et gress sterkt eller svakt?" "Hva trenger gress for å 

vokse, hvor langt kan et strå bli?" "Hvilke dyr bor her?" Slike spørsmål 

pirrer nysgjerrigheten og kan være utgangspunkt for undrende og 

filosofiske samtaler med barna. 

 

Vi har valgt «den lille larven aldri mett». En fortelling skrevet av Eric 

Carle. Denne boka handler om larven Aldrimett som spiser seg 

gjennom ukedager, epler, plommer, jordbær og faktisk også sidene i 

boka, inntil den en dag er blitt helt mett og blir en sommerfugl. 

Det er mye spennende å gjøre og det er mye lærdom i larven som blir 

til sommerfugl. Vi kan undre oss sammen med barna, vekke barnas 

nysgjerrighet og stimulere videre til utforsking. Hvor bor larven? 

Finnes det larver i vår barnehage? Motivere og leke med barna, ta med 

boken ut i naturen. Vi gleder oss!   

 

Boken har også fokus på tall og mengder. Vi voksne skal være en støtte 

i barns matematiske utvikling. Vi vil legge til rette for utvikling av 

barns matematiske kompetanse gjennom lek og andre hverdagslige 

aktiviteter. 

 

Hovedmål: Øke barnas undring om naturens gang og få kjennskap til 

fortellingen «Lille larven aldrimett» 
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Læringsmål: øve på å lytte og være delaktig i fortellingen. 

-gi barna et forhold til tall og mengder. 

Sosialt mål: Oppleve glede og fine øyeblikk med å utforske insekter i 

naturen, med forstørrelsesglass. 

Nøkkelord: larve, puppe, gå i hi, sommerfugl, grønn, sol, måne, natt, 

dag, blad, spise, sulten, mett. 

 

Vi vil også ha fokus på det som skjer i naturen, det som begynner å 

spire og gro og om vi finner noen små krypdyr ute i naturen. 

 

Barnehagedagen vil bli 14.mars. Tema er «liten og stor». Årets 

markering setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i 

barnehagen. 

Barnehagedagen ble markert for første gang i 2005. Siden da har stadig 

flere barnehager landet rundt valgt å bli med på markeringa. Målet er å 

synliggjøre kvaliteten i norske barnehager, hvert år med et nytt tema. 

 

I tillegg vil vi ha fokus på at særlig de eldste barna skal utvikle 

selvstendigheten, i og med at de til høsten skal begynne på stor 

avdeling. Vi jobber med påkledning/avkledning av yttertøy, de skal si 

hva de vil ha på maten og de skal være med å rydde leker etter endt 

lek. 

 

Vi vil etter hvert begynne å tenke på påskeforberedelser, med aktiviteter 

for å lage påskepynt. 

 

Månedens sang/ regle/ 

bok / Eventyr:     

 

Bok: Vår- Vrimlebok og Den lille larven aldrimett 

   

Sanger: 

«Sommerfugl», «lille Petter edderkopp», «Hysj kan du høre gresset 

gro», «Jeg er ei lita marihøne» og «blomster små» 

                                     

Praktiske opplysninger: -Frist for påskeferielapper 1.mars 

-Frokost kl 8.00- 8.30. 

- Kan dere sjekke at barna har nok varme, ekstra tøy og merk alt med 

navn. 

-14. mars Barnehagedagen. 

- Planlagte aktiviteter starter fra kl 09.30 

-Alle foreldre må ta med regntøy og dresser til vask hver fredag. Dette 

for at vi skal få rengjort garderoben og at barna skal ha rent tøy når uken 

starter. 

-"Har du noe å diskutere med FAU? Du kan gjerne ta kontakt med 

representanten fra din avdeling, se ark som er hengt opp på tavla for 

kontaktinformasjon." 

-Da er det snart tid for foreldresamtaler. Jeg kommer til å henge en 

liste på avdelingen, så kan dere i forkant planlegge og se hvilken tid 

som passer for dere. 

 

Auglend barnehagene  

Ha en flott mars måned! 

Med vennlig hilsen Nina, Anita, Saliha og Paula. 
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