
Månedsbrev for Kubene, mars 2023 

Måneden som gikk: Februar 2023 

I Februar fortsatte vi med tema vinter og eventyret  «Skinnvotten». 

Vi ble enda bedre kjent med eventyret og dyrene gjennom høytles-

ning, bruk av konkreter, lydbok, dramatisering, sett animasjonsfilm 

av skinnvotten, og sanger. Å bli kjent med eventyret på ulike måter 

er med på blant annet utvikle barns språk, fantasi og kunnskap. Det 

har oppstått gode samtaler om antall dyr i votten og hvilke tall som 

kommer etter hverandre. Rammeplanen sier at barna skal få leke 

med tall, mengde og telling (Kunnskapsdepartementet, 2017). Vi 

ser at barna har fått nye erfaringer med tallene 1-7.  

 

Vi markerte også samens nasjonaldag 6.februar. Uken før dette 

hadde vi om samene, lærte noen ord på samisk, joiket og sang på 

samisk. 3 og 4 åringene fikk være med på samling i Maurtua. På 

selve nasjonaldagen ble det satt opp lavvo som vi spiste inni. Vi hør-

te en samisk fortelling og lyttet til joik.  

 

Det har også blitt markering av karneval, det var mange forvent-

ningsfulle barn. Dagen ble feiret med samling, stolleken, sang og 

musikk med barns egenlagte instrumenter, pinjata, pølser og saft. 

Barna storkoste seg!  

 

Førskolen har nå hatt 5 ganger med svømmekurs, dette har virkelig 

vært en suksess. Barna har fått kjent på spenning, glede og mest-

ringsfølelse av å være i vann.  

 

Februar har vært en innholdsrik måned med mange spennende ak-

tiviteter. Vi vil også takk dere for godt oppmøte på en koselig fro-

kost!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mål og innhold: Mars   

I mars skal vi ha tema VÅR  med fokus på påske. Vi skal se etter 

vårtegn som knopper på blomster og trær og kanskje finner vi 

også noen insekter som dukker opp.  Rammeplanen sier noe 

om at vi skal legge til rette for at barna skal få et mangfold av 

naturopplevelser og få oppleve naturen som en arena for lek 

og læring (Kunnskapsdepartementet, 2017).  

 

Vi skal denne måneden bli kjent med fortellingen «De tre små 

kyllingene som skulle til seter for å gjøre seg feit». Inspirasjonen 

er hentet fra noen barn som er veldig glad i «De tre bukkende 

bruse». Barna skal bli kjent med ulike påsketradisjoner og pås-

kebudskapet. Vi vil også markere at ramadan startet i mars. 

Rammeplanen forteller at barna skal få kjennskap til  fortel-

linger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner 

(Kunnskapsdepartementet, 2017).  

 

Mars blir en måned der vi begynner å rydde litt på avdelingen 

og forbereder oss til flytting Teknikken. Virksomhetsleder, Chris-

tin Bigseth vil komme med mer informasjon i forhold til flytting-

en.  

 

Mål:  

• Barna skal bli kjent med fokusordene: vår, kylling, egg, pås-

kehare,  gul, frø, knopp 

• Barna skal få kjennskap til ulike tradisjoner  

• Barna skal oppleve glede og fellesskap i lek  

• Voksne skal legge til rette for gode leke situasjoner, Samt 

skape engasjement, undring og utforskerglede i møte med 

temaet.  

 

Hilsen Cathrine, Wenche, Nina, Torgeir og Hanne :) 

Månedens sang og regle:  

• En liten kylling i egget lå 

• Haren uti gresset  

• En kylling (regle) 

• Lille hasse hare  

• Hysj kan du høre!  

 

 

 

Informasjon.  

Alle klær skal hjem hver fredag! 

Skitne klær skal vaskes, og rent, 

tørt tøy bringes tilbake til bar-

nehagen på mandager. Sjekk at 

barnet ditt har nok skift!  

 

Sjekk at barna her 

klær etter været.  

 

Viktige datoer: 

• 10.03.23. Kulturskolen for 

førskolebarna  

• 17.03.23. Lever inn påske-

lappen.  

• 21.03.23. Rockesokk! Ta på 

ulike sokker og marker 

dagen med oss:)  

• 22.03.23. Ramadan starter  

• 31.03.23. Regnbuekoret  

Månedens fokusord:    

vår, kylling, egg, påskehare,  

gul, frø, knopp 

 


