
Månedsbrev for Stjernene 

Måneden som gikk: Februar 

I slutten av februar rundet vi av arbeidet med eventyret om Skinn-

votten. Barna har fått god kjennskap til innholdet i eventyret og til de 

ulike dyrene. Vi har snakket mye om antall dyr, hva de ulike dyrene 

heter, dyrenes størrelse og rekkefølgen de går inn i votten. Vi har også 

undret oss sammen med barna om hvorfor votten var varm etter å ha 

ligget ute i snøen.  

I begynnelsen av måneden hadde vi fokus på samene og deres leve-

sett og kultur. Vi har lest bok om jakten på nordlyset, lyttet til joik, og 

vi fikk gå inn i lavvoen som sto ute. På selveste nasjonaldagen stekte 

vi Gahkkobrød ute på takken. Barna spiste disse med diverse pålegg 

ute i det fine vinterværet. Vi har snakket om fargene i det samiske 

flagget, hva de ulike fargene betyr og at de samme fargene finnes i de 

ulike koftene. Barna har fått malt med de samiske fargene, og denne 

teknikken med bruk av linjal ble kjempefine.  (Bilde nr. 2) 

Februar i barnehagen betyr karnevalstid. Vi var godt i gang med for-

beredelsene og dagen nærmet seg. Vi valgte derimot å utsette karne-

valet pga høyt sykefravær i barnegruppen. Nå håper vi at siste ut-

brudd av vannkopper er over for denne gang. Vi fortsatte å lage kar-

nevalspynt, og det skal vi gjøre frem til den store dagen 7.mars.  

Vi har i februar lest venneboken om å «si stopp». Barna har undret 

seg sammen med oss i samlingene. Hva betyr det å stoppe, og hvorfor 

må vi stoppe? Vi har lært at det er forskjell på å stoppe for rødt lys i 

trafikken, og når en venn holder frem en hånd og sier «stopp». En god 

venn stopper når vi ber om det. Det er viktig at vi viser hensyn overfor 

hverandre, og at vi lytter til hvorfor noen sier stopp. Barna har mange 

gode refleksjoner omkring temaet, og vi henter tilbake samtalene i 

samlingene når noen ønsker å snakke om temaet.  

Førskolen hadde en veldig kjekk tur til Vitenfabrikken fredag 10.2. Fre-

dag 24.2 hadde de sin siste tilvenning i vann, og det var en stolt gjeng 

som kom tilbake med en velfortjent medalje rundt halsen. Vi både hå-

per og tror at de fleste barna har hatt en kjekk opplevelse i vannet og 

at de har følt på en enorm mestring fra første dag og frem til avslut-

ningen. Førskolen har også jobbet med symboler, og har lett etter sli-

ke på tur, i tillegg til å kjenne igjen ulike trafikkskilt.  Regnbuekoret 

hadde øving siste torsdag, pga svømming fredag.  

Bilder som gjenspeiler teksten 

Bilde1 

Bilde 2 

Bilde3 

Bilde 4 



Mål og innhold: Mars  

Påskestemning, insekter og kroppen vår.  

Hurra, nå er det endelig mars og vi ønsker første vårmåneden hjertelig 

velkommen. Lysere dager, mildere temperaturer og mer utelek. Våren 

er en spennende tid, og vi har mye å se fram til. Vi skal studere ulike 

vårtegn som dukker opp i tiden fremover, og vi skal gå flere turer i bar-

nehagens nærmiljø.  

I tillegg til generelle vårtegn, skal 4-5 åringene fordype seg i ulike insek-

ter vi finner nå på våren. Dette har barna selv vært med på å bestemme 

i samlingene, og flertallet ønsket å lære mer om insektene. Hva kjenne-

tegner et insekt, hvilke insekt er de mest kjente, og hva skiller egentlig 

et insekt fra en edderkopp? Mange gode spørsmål og refleksjoner skal 

vi jobbe med i tiden fremover. 3-4 åringene skal fordype seg i kroppen 

vår. Mange av barna er svært opptatt av hva som er inni kroppen, og vi 

har allerede studert og undret oss over småsår med blod. Vi skal også 

finne ut hva et skjelett er, ulike kroppsdeler, øyefarge, hårfarge, fingrer 

og tær, og sist men ikke minst, hva er egentlig bæsj og tiss, og hvor 

kommer det fra? 

Som de fleste av dere allerede vet, var mange barn syke med vannkop-

per samtidig. Vi utsatte derfor karnevalet til tirsdag 7.mars i håp om at 

de fleste er blitt friske til da.  Uken etter vinterferien starter vi opp med 

tema påske. Vi skal lese et eventyr om Påskeharen, og vi skal la barna få 

utfolde seg kreativt med ulike materialer og farger som hører påsken til. 

Vi skal også bli godt kjent med ulike påskesanger. Den 31.3 er det 

påskesamling, og kanskje kommer påskeharen innom med påskeegg.  

Onsdag 29.3 gjentar vi suksessen fra årene før og arrangerer gul fest for 

barna på avdelingen. Denne dagen kan barna kle seg i gule klær, vi pyn-

ter med gul pynt og vi servere gul mat og drikke.  

Førskolen jobber videre i Trampolineboken og fortsetter å lese i boken 

om Gummitarzan. Det er også regnbuekor siste fredagen i måneden.  

Ang flytting til Teknikken: Vi begynner å rydde og kaste det vi ikke skal 

ha med oss videre.  Dere vil få mer informasjon om denne prosessen 

fra virksomhetsleder Christin etterhvert.   

Månedens sang:  Lille Hasse hare 

Månedens nøkkelord: Vår, vårtegn, insekter, kroppen, skjelett, 

påske, påskehare, påskeegg, kylling, og å snakke sammen.  

Månedens bok: Vennebok om å snakke om det. 

Vi ønsker dere en fin og vårlig mars!  

Hilsen alle oss på Stjernene 

Lille Hasse hare  
Lille Hasse Hare har en flue på sitt kne.  

Lille Hasse Hare har en flue på sitt kne.  

Lille Hasse Hare har en flue på sitt kne.  

Og vips så var den vekk. 

Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  

Lille Hasse Hare har en flue på sitt hår. 

Osv....  

Lille Hasse Hare har en flue på sin øre. 

Osv....  

Lille Hasse Hare har en flue på sin nese. 

Osv.….  

Lille Hasse Hare har en flue på sin tunge. 

Osv….  (Svelg ,svelg… ) 

Lille Hasse Hare har en flue i sin mage.  

 

Viktige datoer: 
06.03: Påskeferielapp ut 

07.03: Karneval  

07.03: Karensius 4 år 

17.03: Kaja 4 år 

17.03: Påskeferielapp inn  

29.03: Gul fest.  

30.03: Miljødag 

31.03: Påskesamling 

Viktig informasjon: 
 

Avdelingens mobilnummer  

er 918 93 505 

 

Alt yttertøy skal hjem til vask hver 

fredag. Ved behov tas regntøy hjem 

hver dag til  

tørking. Husk å sjekke om  

støvlene er våte.  

 

Barna må ha sekk hengende i garde-

roben. Oppi sekken skal det ligge ett 

skift i pose. (Bukse, genser, truse og 

sokker, ev.longs) 

 

Husk dobbelt skift i skapet. Klær 

etter vær. Nå er det lurt å ta med  

tynnere luer og hansker. 

 

Husk vannflasker hver dag. 


