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MÅNEDSBREV Gaupene – Mars og april 2023                

 
 

JANUAR/FEBRUAR: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Måneden som gikk 
Nå er snart vinter over og vi nærmer oss mot vår. 
Vi har utforsket årstiden vinter med barna med bla. Fikk 
barna kjenne på kaldt/kulde og is. Vi har hatt fokus på vinter 
og snø på samlingene og barna har malt snøkrystaller. Barna 
har hatt vanneksperiment med å blande maling med vann. Vi 
har hatt fokus på primærfargene rød, blå og gul. Deretter 
satt vi dette ut for å se om vannet har blitt til is. Barna var 
spente på om vannet ble til is. Vannet med maling ble til små 
isklumper og vi henget de opp på treet utfor avdelingen. 
 
Skinnvotten: Vi har gjort oss kjent med eventyret 
skinnvotten. Eventyret ble brukt til et godt språkarbeid på 
avdelingen og vi hadde fokus på begrep og 
begrepsinnlæring. Gjennom eventyret har barna lært om 
vinter, ulike dyr, sanger, rim og regle og ikke minst vennskap 
noe vi har jobbet mye med.  
 
Samedagen 6.februar 
Barna har gjort seg kjent med sameflagget gjennom samling 
og fargelagt samenesflagg. Barna fikk høre på joik og 
samespråk og hadde formingsaktivitet med å pynte 
samemann/kvinne med sameflaggets farger. 
Gaupene og Pingvinene har hatt storsamling ute i telt om 
samenesdag og hvordan de lever i telt. 
 
Karneval: Vi hadde karneval i februar og det var utrolig 
skjekt, barna har kled seg ut og samlet på fellesrommet. Her 
hadde vi storsamling med disko, musikk og dans. Barna har 
kost seg med pølser til lunsj og fikk is og klementiner til frukt. 
 
 

 
 

Info 
-Vi ber om at dere ringer eller sender melding dersom barnet 
deres er sykt eller har fri. Nummeret til avdelingen er 
94846796 

-Er det noe dere lurer eller tenker på? Prat med oss i hente- 
og bringe situasjoner eller ta kontakt på  
habibe.kocaguzel@stavanger.kommune.no 
 
-Husk å merke alt av klær og utstyr med navn. På denne 
måten er det lettere å sørge for at alt kommer tilbake til 
rettmessig eier. 
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-For å sikre barnas trivsel i barnehagens utetid er det viktig 
med varme og passelige klær. Se gjerne over om klærne 
fremdeles passer og at votter og luer er på plass.  
 
-5. April onsdag – Barnehagen stenger KL:12.00 
-6., 7., og 10. April er helligdager, barnehagen er stengt. 
-11. April er planleggingsdag, barnehagen er stengt. 
 

 

      FAU 
-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. 
 
 

Planer for mars og april:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tema: Påske, «De tre påskekyllingene som skulle finne 
påskeegget og årstiden vår. 
Vår 
Nå nærmer vi på slutten av vinter og ser allerede vårtegn ute 
i naturen. Vi skal ha fokus på årstiden vår i mars og april.  Vi 
skal undre med barna hva årstiden vår bringer med seg som 
spiring, vårblomster, nytt liv, fuglesanger, småkryp og ikke 
minst påske. Barna skal få så karse, ulike frø og vi skal følge 
med på spiring og hvordan planter vokser.  Småkryp er også 
veldig spennende å se etter.  Vi skal lete etter små insekter 
som, meitemark, edderkopp, skrukketroll når vi er ute både i 
barnehagen og på tur.  Ifølge rammeplanen skal barna få 
naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og 
barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen 

(2017:11). Vi skal gjennom lek og felles utforskning se 
nærmere på naturens mangfold prate om hva som skjer i 
naturen.  
 
Påske / vår 
Læringsmål:  Bli kjent med vår og påske. 
Bli kjent med eventyret «De tre påskekyllingene som skulle 
finne påskeegget» 
 
Sosialtmål: Barna skal oppleve samhold, fellesskap og 
vennskap. Vi skal fortsette å øve på å hjelpe og inkludere 
hverandre, og å ha mer fokus på å dele med hverandre 
 
Nøkkelord: påske, kylling, hare, påskeegg, vår, spiring, frø og 
karse 
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Månedens eventyr: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 De tre påskekyllingene som skulle finne påskeegget. 
 
I måneden mars starter vi nytt prosjekt rundt om påske og 
eventyret «De tre påskekyllingene som skulle finne 
påskeegget».  
Eventyret handler om tre påskekyllinger som skal gå over en 
bru for å finne påskeegget, men under bruen var det en sint 
hane som vil ta kyllingene. Det er liten kylling, mellomste 
kylling og stor kylling på eventyret, liten kylling og mellomste 
kylling er redd av sinte hanen. Den største kyllingen er ikke 
redd av sinte hanen og tar hanen og får hanen til å dette ned 
i elva under bruen sånn at alle tre kyllinger kan gå over til 
seters for å lete etter påskeegget. Eventyret har samme 
oppbygging som eventyret «De tre bukkene bruse» som er 
gjort om til påskekyllinger og handler om påske.  Vi skal 
bruke eventyret grunnlag for begrepslæring med konkreter, 
høytlesing, drama og inspirasjon til ulike formingsaktiviteter. 
Vi ønsker at barna skal få kjennskap til påske, eventyrets 
handling og lære nye begreper gjennom språkarbeid. 
 

Månedens sang/regle: 

 

En liten kylling i egget lå 
Lille Hasse hare 
Haren ut i gresset 
Lille Petter edderkopp 
Det fløy en liten blåfugl 
 
 

 

 

Med vennlig hilsen Zuzana, Bjørn Erik og Habibe! 
 

 

 

Auglend barnehagene  


