
 

 

MÅNEDSBREV MARS 

MÅNEDEN SOM GIKK: FEBRUAR 

Februar har suset forbi og vært fylt med mange spennende kultur opplevelser! 

Vi begynte måneden med å gjøre oss litt mer kjent med samisk kultur. Vi fikk 

besøk av Dagmar Anita Jakobsen som kom og hadde en spennende samling for 

oss. Vi lærte oss litt joik, hvordan vi hilser på samisk og  hun hadde med seg en 

spennende samling av forskjellige gjenstander vi fikk se på mens hun fortalte en 

samisk historie for oss.  

Gosenrevyen var en fantastisk opplevelse for Tigerklubben samt en tur til Viten-

fabrikken.  

Vi har beholdt oss i nærområdet på tur, vi har plukket greiner, lekt leker på SIF 

banen og vi drømmer oss stadig vekk til Teknikken.  

Til karneval fikk alle lagt seg instrument av yoghurt boks og vi sier TUSEN TAKK 

for deres innsats med kort varsel. Det var en kjekk dag med dans, pinjata der 

konfettien inn i var nesten mer spennende enn sjokoladen, pølser og gul zero 

saft. 

Vi har endret litt på grupperommene våre og har nå et legorom på grønn side 

og familie rom på blå side. Dette har vært veldig positiv endring, familie leken 

har blitt enda bedre og lego har blitt oppdaga av mange helt på nytt.  

MÅL OG INNHOLD: MARS 

Tema for mars er VÅR med fokus på påske. Vi gleder oss til varmere dager med 

sol og vårtegn. Vi begynner med påskeforberedelser, leser litt om påskeharen 

og påskekrim, snakker litt om hvorfor vi feirer påske og markerer begynnelsen 

på Ramadan. Mars blir og en måned vi begynner å pakke vekk litt av leker og vi 

går inn i en periode der vi får klare oss med litt mindre leker. Men det betyr at vi 

får bare være kreative med hvordan vi leker.  Ute kommer vi se etter vårtegn, 

blomster som begynner å vokse, knopper på trærne og fugler som kommer til-

bake. 

Etter langt opphold av å feire bursdager da skal vi feire Emil & Linnea i mars, 

begge fyller 5 år! 



Videre informasjon angående flytt til Teknikken kommer fra virksomhetsleder i 

nærmeste framtid. :)  

Hilsen Åse Brit, Kaja, Janne & Dagny 

 

MÅNEDENS LITTERATUR  NØKKELORD 

Vår, Gul, Kylling, Påskeegg, Striper, 

Prikker, Påskelilje 

Sanger, rim og regler  

• Alle fugler små de er 

• Blomster små 

• Jeg gikk en tur på stien 

• En liten kylling 

Viktige dato & informasjon 

• 10.03— Gul frukt fest! Alle 

kan kle seg i gult  (om dere 

har noe gult og har lyst) 

• 21.03 — Rockesokk! Ta på uli-

ke sokker og marker dagen 

med oss! 

• 22.03 — Ramadan begynner  

• 24.03 — Lekedag! 

• 31.03 — Regnbuekor 

Bursdagsbarn! 

• Emil 5 år 04.03 

• Linnea 5 år  30.03 


