
MARS 

MÅNEDSBREV 
 

LITT KORT OM FEBRUAR; 

 

Det har blitt mye feiring denne måneden. 
Først ute med samedagen som vi feiret med 
lapskaus og samesamling. Karnevalet ble 
også en suksess, god stemnig med sambasang 
og mange flotte antrekk. I tilegg har vi feiret 
Anna sin fødselsddag.  

Vi har jobbet med kjæledyr som tema og det 
har slått godt an hos barna. Vi har fått mange 
fine bilder av dyrene til barna. 

 

Tema som var planlagt i februar blir i 

den anledning ført videre til mars. Vi skal 
også ha om fargen lilla/ rosa. Hva skjer når vi 
blander blått, rødt og hvitt? 

Vi vil se etter planter som spirer og gror, 
kanskje vi finner lilla krokuser. Er vi heldig 
kan vi kanskje finne noen små kryp som 
tittter frem? 

Ved bruk av sansene; kan vi høre fuglene? 

Hvilke fugler er i nærområdet?  

Vil det komme nye svanunger ved 
hompebryggen i år? 

 
 

SAMEDAG 

 

 

Barnehagedagen 
Barnehagedagen er 15 mars med fokus på  

«Stor og liten». Vi har ulike snakkepakker 

med kanin og pinnsvin. Hvem er stor og 

hvem er liten? Vi har fokus på trygge voksne. 

Se på leken mellom voksen og barn (stor og 

liten). Det er også fint å se at det har vokst 

frem et vennskap mellom stor og liten. Det 

er like viktig som vennskap mellom liten og 

liten.  

 

KARNEVAL 

Bordaktiviteter 
Vi lagde masker, trommer og ballonger til 
årets karneval. Play dough, perling og 
puslespill er også kjekke bordakriviteter. 
I slutten av måneden vil vi jobbe litt med 
påskepynt og ta frem historien om den røde 
høna 

Info 

Vi ser frem til en ny måned, en lysere tid med 
forhåpentligvis mindre sykdom. I den 
anledning kan det være fint å hente frem 
vårdressen.  

Påskelappen blir levert ut i mars, kommer 
som hyllepost. 

Månedens bursdagsbarn er Lorentz som blir 
3 år. Hipp hipp hurra!! 

I tiden fremover nå, så skal de «store» på 
avdelingen bli kjent med avdelingene 
Tusenfryd og Blåklokke.  

Ha en nydelig mars måned! 

Klemmer i fleng smått og stort fra 
Trollungene. 

 

 


