
Månedsbrev - Mars                                    
TEMA:  «Lille Larven aldri mett» og Vår 

Hovedmål: Gi barna kjennskap til fortellingen om «Lille Larven 

Aldrimett» med utgangspunkt  

i rammeplanens fagområder. 

Evaluering  av forrige 
måned: Februar 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
              

 
 
 

 
Februar forsatte vi å ha  språkgrupper der vi har fått hørt om 
«Geitekillingen som kunne telle til ti». Vi har da brukt konkreter og 
barna har fått lekt med disse konkretene. Konkreten er med andre ord 
figurer, og i denne sammenhengen er de  dyrene i Geitekillingen som 
kunne telle til ti.    
 
I uke 5 så ble vi kjent med samenes kultur og levesett. Vi sang joik, viste 
bilder av en same, reinsdyr, samenes nasjonaldrakt og lavo. Barna ble 
også kjent med fargene i det samiske flagget når barna hadde 
formingsaktivitet. De limet da på silkepapir i grønt, blått, gult og rødt. 
Vi har hatt samlinger med film og bilder, og sunget joik. I følge 
rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna blir kjent 
med at samene er Norges urfolk, og få kjennskap til samisk kultur.  
Vi har hatt karneval der vi hadde dans til ulike rytmer på fellesrommet 
sammen med andre avdelinger. Etterpå forsatte feiringen på 
avdelingen der det blant annet ble synget karnevalssanger  og sanger  
av de ulike kostymene barna hadde på seg.  
Barna har laget håndavtrykk, som skal være med  i et vennskapsring, og 
de har malt 5 – tallet i blått.  
Disse tallene som barna har laget har vi hengt opp på avdelingen. 
Søndag 27. Februar var det Fastelvn, og i den forbindelse spiste vi boller 
og krem til lunsj mandag. Barna har laget fastelavnris der de pyntet 
greiner med oppklyppede biter av silkepapir i forskjellige farger. 
 
I den siste tiden har vi kost oss på «Båtsiden», der har barna fått bruke 
hele kroppen sin ved at de har gått i ulendt terreng, de har gått og 
krøpet opp i bratte bakker og hoppet fra trestammer og rullet ned 
bakken. Barna har kost seg masse på båtsiden og vi kommer til å gå mer 
til denne plassen.  
Når vi har hatt fysisk aktivitet har vi hatt hinderløype, vi har hoppet opp 
og ned på steiner og sprunget ned bakker. Danselek har vi også hatt 
både ute og inne. Tigrene er blitt noen gode danseløver.  
Februar har vi også hatt om tema; kroppen og ser at barna lært de ulike 
kroppsdelene. Når vi har spurt om hvor er magen, så har barna pekt på 
magen. Barna har lært nye sanger slik som «Hendene på hodet», og 
tommelfinger, tommelfinger og Hodet, skulder, kne og tå er de blitt 
kjempe gode i.  
Når vi har hatt språkgrupper med tema «Geitekillingen som kunne tellet 
til ti» har vi fortsatt å synge om dyrene og hva de sier.  Barna har blitt 
kjent med de ulike sangene og noen barn imiterer dyrelyder.  
 
 



 
 
 
 



 
Planer for Mars 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

I mars skal vi fordype oss i fortellingen «Lille Larven aldri mett» Dette  
er en fortelling som er skrevet av Eric Carle- «Lille Larven aldri mett» er 
en av verdens mest populære barnebok. 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 
Vi skal også ha om våren, siden mars er den første vårmåneden. Vi skal 
da utforske blomster, planter og andre spennende ting i naturen. Vi skal 
se nytt liv spire, lete etter blomster og småkryp og barna skal få bli kjent 
med to krokus og snøklokker.  
  
Forfatteren Eric Carle er en av verdens mest populære 
barnebokforfatter.  
Mål for temaet er å gi barna kjennskap til fortellingen om den lille 
larven aldrimett med utgangspunkt  i rammeplanens fagområder;; 
Antall, rom og form, Kommunikasjon, språk og tekst og Kunst, kultur og 
kreativitet. E. 
Solveig Marie begynner på Tigrene 1. Mars. Store og små på tigrene 
gleder oss treffe Solveig Marie og å bli mer kjent med Solveig Marie. 
 
På fredagene blir det nå turdag der vi skal gå på turer i nærområdet til 
barnehagen og lekeplasser i området.  

 
 
Fokusord:  
Larve, grønn liten og stor, blomst og gul 
 
Hovedmål: Gi barna kjennskap til fortelling om larven «Aldrimett» med 
utgangspunkt i Rammeplanens fagområder;  
Antall, rom og form, Kommunikasjon, språk og tekst og Kunst, kultur og 
kreativitet.  
Delmål:  

- Ha fokus på tall og mengder, størrelse og tidperspektiv 
- Utvikle skaperglede 
- Øve på å lytte 

 
Læringsmål:  
Gi barn et forhold til tall og forskjellen mellom å være liten og stor  
 
 
Sosialt mål: 
Oppleve glede og mestring i et sosialt felleskap 
 

Bursdagsbarn: 
 

 
 
 



Månedens sang/ regle/ 
bok / Eventyr:     
                        
                                           

                             

 
«Lille larven aldrimett», «Vrimlebok – vår» 
Fløy en liten blåfugl, Blomster små, Små rumpetroll, Jeg gikk en tur på 
stien, Lille larven aldrimett – sangen, Alle barna klapper, Er du veldig 
glad og vet det, Lille Hasse Hare, 
 
 

Praktiske opplysninger:   • Husk å merke alt med navn 

• Kan dere sjekke at barna har nok varme og ekstra tøy  

• Husk å ta med regntøy/dresser hver fredag til vask 
  Husk å merke alt med navn! 

• Sjekk at det er nok klær i skuffen på badet og at klær 

passer. 

• Våte barn trenger skiftetøy, fyll på igjen i skuffen når 

barna har hatt med våte klær hjem 

• Samling/aktiviteter/turer starter kl 9.30 

• Frokost kl 8.00- 8.30. 

• Vi er per dags dato på grønt smittenivå. Åpningstiden i 

barnehagen er 7.15 – 16.30. Blir det noen endringer på 

smittevernnivået vil vi oppdatere dere om dette.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Hilsen oss på Tigrene; Premalatha, Janita, Maryan og Trine 
 

 

 

 
 


