
Mars 2023 
Tilbakeblikk på Februar 

Denne måneden har vi avsluttet temaet «skinnvotten», dette er et eventyr vi har 

jobbet en god del med og vi opplever at barna synes det er et veldig gøy og 

spennende eventyr. 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. 

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. Fastelavn ble feiret i barnehagen hvor vi laget fastelavnsris og 

FAU ordnet til fastelavnskafe. Karneval har også vært et stort høydepunkt denne 

måneden. Dette er en dag hvor store og små får uttrykke seg helt fritt gjennom 

kostymer.  

 

Siste uken i februar har våren kommet for fult og vi har tilbragt store deler av 

dagene ute i det fine været. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan for mars: 

I mars starter vi opp med et nytt tema; «Lille larven aldri mett». 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 dette eventyret 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. 

I denne første perioden med «Lille larven aldrimett» skal vi ha fokus på mat og 

vi ønsker å gi barna nye og positive smaksopplevelser.  

 

«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).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Hilsen Kasia, Carina, Therese, Lise og Sjur  

Sanger: 
• Larvens sang 
• Jeg gikk en tur på stien 

Rim og regler: 
• Sommerfuglen Jompa 

Eventyr/bøker: 
• Lille larven aldri mett 

Nøkkelord: 
• Mat, Larve, Sommerfugl, Vår, eple, 

plomme, ost, jordbær, blåbær, 
pølse, kake, pære 

Farge: 
• Rød 

Motorisk aktivitet: 
• Kravle som en larve 

Personal:  

• Sjur har begynt hos oss og 

kommer til å være vikar 

på naustet og fyret 

fremover. 

Bursdag:  

• 24.mars- Arian fyller 2 år! 

 


