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MÅNEDSBREV FOR Pingvinene         Mars 2023  Tema: Vår 

Evaluering av 
forrige måned 
 
 

 

 
 

Kjære foreldre! 
 
I februar har pingvinene gjort masse kjekt. Vi har markert samenesdag, med lavvo, 
eventyr, og joik. Dette gjorde vi sammen med Gaupene. Barna syntes at det var kjekt 
å vare sammen med andre barn og ha samling inn i lavoen. 
  
Vi markerte også karneval. Barna synes det er kjekt å kle seg ut og var stole over de 
kostymene de kom med. Barna synes det var spennende å se andre barns kostyme. Vi 
markerte dagen med disko og danseleker på fellesrommet med alle avdelingene. Vi 
kunne se at barna hadde det kjekt på fellesrommet med latter og glede. 
 

Om neste 
måned 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

I Mars begynner vi med temaet Vår og Lille larven aldri mett 
 
Vår 
Hovedmål: Barna skal få kjennskap til temaet vår, og hva våren kan tilby.  
Språkeligemål: Barna skal bli kjent med begrepene  
Sosialtmål: Barna skal få gleden av å være sammen og være kreativ.  
 
Rammeplanen sier: «I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og 
dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. 
Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling». 
 
Vi skal bruke eventyret «Lille larven aldrimett» til å bli kjent med eventyret, og at 
barna skal lære nye begreper. Vi kommer til å bruke konkreter for å øke forståelsen av 
teksten. Det gjør vi ved å presentere først figurene som konkreter Deretter bruker vi 
figurene som støtte for eventyret. 
 
Vi skal se nærmere på årstiden våren. Dette skal vi jobbe med i vår månedene. Barna 
skal få oppleve og utforske naturen og naturens mangfold. Barna skal få bærekraftig 
utvikling, lære av naturen og forståelse for hvordan de skal ta vare på naturen. 
 
Hver onsdag blir det faste tur-dager for både de store og små. Vi skal dele inn i to 
grupper, hvor de små går med andre 3 åringene på gaupene og de som er store går 
sammen. Rammeplanen sier «Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og 
får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i 
naturen til ulike årstider». Vi har diskutert sammen med barn og har kommet frem at 
de kan ha med seg kakao ut denne mars måneden. 
 
I uke 13 skal vi begynner vi med å forberede til påsken. Denne uken kommer vi til å ha noe 
påskeverksted, hvor en kommer til å lage noen påskepynt. 

 
NB! 
 



Auglendbarnehagene,Hillevåg 

"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." 

"Anything to discuss with FAU? For contact information of the representatives for 

your section, take a look at the blackboard." 
 
 

Praktiske 
opplysninger 
 
 
 

• Frokost kl 8.15- 8.45. Ønsker om at dere kommer litt før frokost eller etter 
frokosten er ferdig. 

• Om barnet syk eller ikke kommer, send gjerne en sms. 

• NB! Matboks til frokost. 

• Telefon nummer til Pingvinene 94821933 

• Viraj bursdag 22.03 
Månedens 
bøker, sanger, 
eventyr. 

 
 

• Alle fugler små de er 

• Jeg gikk en tur på stien 

• Blomster små 

• Lille larven aldrimett 

         HILSEN Gabriela, Nicole, Tina & Vigarshan 


