
Månedsbrev for mars og april  

Fyret 2023 

 

Tilbakeblikk på Februar: 

Denne måneden har vi avsluttet temaet «skinnvotten». I samling har vi fortalt eventyret fra 

start til slutt, forkortet det ned til en regle og snakket om alle de aktuelle dyrene som 

besøker votten i løpet av natten.  

Revemor Silkesvans og Friskefrosk Langelår var de mest populære dyrene fra eventyret. På 

gruppedager har formingsaktivitetene vært preget av eventyret og vi har laget skinnvotten 

til den gamle mannen og malt friskefrosk langelår.  

Vi har også markert samenes nasjonaldag. Det gjorde vi sammen med alle avdelingene i 

barnehagen ute i gapahuken. Vi stekte pinnebrød og reinsdyrkjøtt, spilte samisk musikk og 

hadde tradisjonelle, samiske leker som å kaste lasso på et reinsdyrgevir.  

24. februar var det karneval i barnehagen. Dette var et høydepunkt for både barn og voksne. 

Vi hadde fellessamling i gymsalen hvor alle fikk vise fram kostymene sine, og sang og danset. 

Etterpå slo vi på piñata og alle fikk hver sin sjokolade. På menyen var det pølser i brød. Det 

ble en riktig festlig dag!  

 

Plan for Mars og april:  

I mars starter vi opp med et nytt tema; «Lille larven Aldrimett». Boken handler om larven 

Aldrimett som spiser seg gjennom ukedager, epler, plommer, jordbær og faktisk sidene i 

boka. En dag blir den helt mett og blir til slutt en sommerfugl. I denne fortellingen finner vi 

flere tema å utforske som blant annet mat, farger, natur, insekter og matematikk. Vi vil 

derfor arbeide med denne boken frem til sommeren.  

«Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna blir 

kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for 



hygiene og et variert kosthold»  

«Rammeplanen, 2017). 

  Disse månedene med fortellingen om «Lille larven Aldrimett» skal vi blant annet utforske 

og smake ulike typer mat, eksperimentere med farger og gå på larvejakt.   

Vi skal starte med språksamlinger hver dag i grupper, med aktiviteter som inviterer til 

samtale og språkstimulering. Vi har hatt besøk av Randi som er spesialpedagog, med mye 

kunnskap om språk i barnehagen. Hun har gitt oss mange gode tips og ideer som vi kan 

bruke i samlingene, og vist oss hva som er viktig med tanke på arbeid med språk i 

barnehagen.   

«Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal personalet bidra til at barna får 

kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og 

andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen» 

(Rammeplanen, 2017) 

De to siste ukene i mars er påsken og dens tradisjoner i fokus. Vi vil lage påskepynt og synge 

påskesanger.   

 

Sanger: 

- Larvens sang 

- Den lille larven Aldrimett 

- En liten kylling 

Rim og regler: 

- Sommerfuglen Jompa 

Eventyr/bøker:  

- Lille larven aldri mett 

Nøkkelord: 

- Mat, Larve, Sommerfugl, Vår, eple, 

plomme, ost, jordbær, blåbær, 

pølse, kake, pære 

- Påske, kylling, gul  

Farge:  

- Rød 

- Gul 

Motorisk aktivitet: 

- kravle som en larve 

 



 

Bursdager i mars og april!  

Elias blir 3 år 17.03 

Gabriel blir 3 år 17.03 

Benjamin blir 2 år 28.03   

 

Info: 

- Nasjonale barnehagedagen er 14/3 

- Påskeferielapp kommer ut i løpet av de første dagene i mars og skal leveres innen 

13.03. 

- Mari er på skole 08.03-10.03 og 12.04-14.04. 

- Påskefrokost 31.03 kl. 7.30-09.00  

- Påske 06.04-10.04 – barnehagen stengt 

- Planleggingsdag 11.04, barnehagen stengt 

 

 

HILSEN ELSE-LILL, ESKIL, MARI OG BENDIK 

 

HIPP 

HURRA! 


