
Månedsbrev for Solsikkene, 

mars 2023 

Måneden som gikk: Februar 

 

I februar har vi jobbet med temaet  «Skinnvotten». Barna    

har blitt kjent med de ulike dyrene gjennom fortelling og         

konkreter. Repetisjon og kjennskap i ulike eventyr, gjør at  

barna får leve seg inn annen verden og bidrar derfor til at 

barna utvikler sin egen fantasi. Siden de fleste dyrene         

allerede er kjent for barna, kan man enkelt ta dem videre 

med i leken. Dette bidrar til et samhold og fellesskap i        

barnegruppen, fordi de deler felles opplevelser. 

 

Vi markerte også samenes nasjonaldag den 06.februar med 

lapskaus og flatbrød. Lavvo ble satt opp i uteområdet ved   

Lilla hus. Her hadde barna mulighet til å gå inn i den og se,  

og høre på joik på høyttaler. Dette ga mye latter og glede,    

og vi har sett at enkelte barn faktisk har joiket litt i etterkant 

av markeringen. Stas! Vi har også brukt en lysprosjektor     

under samlingsstund, for å gi barna en opplevelse av hvordan 

nordlyset kan se ut. Barna har hatt kjekke formingsaktiviteter 

hvor de har tatt i bruk ulike farger fra det samiske flagget.  

 

Livets første karneval ble markert i barnehagen med pølser i 

brød til lunsj, og piñata fylt med deilig sjokolade. Vi satte på 

festlig karnevalmusikk med sambarytmer og tok frem regn-

buefallskjermen vår. Barna synes den er kjempekjekk!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mål og innhold: Mars 

• I mars, april og mai skal vi bli bedre kjent med  

bildeboken «Den lille larven aldri mett» av Erik 

Carle. I rammeplanen står det at barnehagen 

skal bidra til at «barna får kunnskaper om dyr 

og dyreliv»  I boka blir vi kjent med en larve 

som utvikler seg fra å være et egg , larve og så 

til slutt blir til en sommerfugl. Larven spiser 

også ulike typer mat som frukt godsaker og 

bær. Til slutt blir larven veldig mett og får vondt 

i magen. Larven blir 

straks mye bedre 

når den spiser på et 

grøt blad. Laven ut-

vikler seg først til en 

«puppe» og til 

slutt blir den til en 

vakker sommer-

fugl. 

 

 

I Rammeplanen står det at barnehagen skal bidra   

til at barna utvikler sin forståelse av matematiske     

begreper. I bildeboka «Den lille larven aldri mett» 

får barna kjennskap til et rikt 

innhold av matematiske    

grunnbegreper lik som telling, 

mengdetrening, ulike former og  

plasseringsord.  

                                 

Månedens nøkkelord: 

• Kylling 

• Egg 

• Larve 

• Frø  

• Vår  

• Påske  

• Hare 

Viktige datoer og informasjon: 

• Den 13. mars fyller Martha 25 år! 

Hipp hipp, hurra!! 

• Den 17. mars fyl-

ler Emma 2 år! 

Hipp, hipp hurra!! 

• Den 30. mars fyl-

ler Ada 2 år! Hipp 

hipp, hurra!! 

• Den 28. mars skal 

vi ha Gul-fest på avdelingen. Alt er 

gult! Det blir gøy! 

Månedens sanger:  

«En liten kylling i   

egget lå» 

Månedens regle: 

«En kort og 

en lang» 

 


