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MÅNEDSBREV RØD BASE – MARS 2023 

Tema: Årstiden vår, fugler, påske.                  

Evaluering av februar:  
 
 

 
 
 

Der var også februar måned forbi. I februar måned har vi fortsatt med 
vinter som tema. Vi har fulgt nøye med på hva som skjer med naturen 
denne årstiden. Heldigvis har vi fått kjenne på noen kalde dager når vi 
har vært ute. I samlingsstunden har vi også pratet om hva som 
kjennetegner årstiden. 
 
I februar har vi også markert Samenes nasjonaldag. Denne dagen 
hørte vi på Joik og vi så på bilder som kjennetegner Samenes kultur.  
 
I løpet av hverdagen på rød gjør vi bevegelsessamling og yoga jevnlig. 
Dette er en fin stund der både små og store får anledning til å først 
bevege seg og deretter roe helt ned og slappe av. Barna liker godt 
denne stunden og de spør jevnlig om vi kan gjøre yoga.  
 
Fredag 17.02 hadde vi karneval i barnehagen. Dette var en kjekk dag 
der store og små kledde seg ut. Vi hørte på musikk denne dagen og 
danset. Denne dagen ble vi også invitert til fellessamling med sirkus 
Auglendo. Barnehagen feiret også 15 års dagen sin denne dagen. 
 
I februar har vi også hatt ulike forsøk med vann. Vi har sett på hvor 
mye vann det er plass til i en bleie. Det ble nesten 1 liter og det var 
plass til mest vann i up and go bleie. Denne måneden har vi også fryst 
ned leker som vi måtte redde fra isen. «Redskapene» vi brukte var 
varmt vann og salt. Det varme vannet var mest effektivt.  

Planer for mars 
 
 

 
 
 

Der var vi kommet til mars måned. Den første vår måneden. Sola 
skinner disse første dagene i mars. Det er fint. Tema de neste ukene 
kommer til å være vår. Hva skjer med naturen ute? Endres fargene? 
Dette er noen spørsmål vi kommer til å undre oss over sammen med 
barna.  
 
En Måltrost fugl (bamse som lager lyd) har flyttet inn til oss på rød. 
Denne fuglen kommer barna til å få møte i samling, og vi kommer til å 
synge sangen «Lille måltrost». Når vi er ute på tur skal vi se etter ulike 
fugler. Vi skal høre på sangen deres og prate om hva fuglene spiser. I 
løpet av måneden skal vi også lage et hjem til Måltrost fuglen våres.  
 
Denne måneden skal vi også begynne å forberede oss til påske. Da 
skal barna få hilse på den lille kyllingen vi har som bor i egget. 
Kyllingen i egget heter Anton. I henhold til Rammeplanen sitt 
fagområde etikk, religion og filosofi skal barnehagen gjøre barna kjent 
med fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og 
livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s 54).  

Månedens tegn: Fugl                        Vår                    Blomst                 Sol 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Månedens 
bok/eventyr/sang: 

«Lille måltrost», «Blomster små», «Alle fugler», «Sola er god», «En 
liten kylling i egget lå».  

 

Glede, trivsel, lekested –Det er Auglend barnehage det ! 


