
 

 Løå 2023 

Mars & april 

Tilbakeblikk på februar 

I forbindelse med samefolketsdag 6/2 lærte vi 
litt om deres kultur og tradisjoner. Det var mye 
joik på avdelingen den uken. Vi hørte på ulike ty-
per joik, og vi snakket om hva samene brukte joik 
til. For eksempel lager de en joik til en de er glad  
i. 

Selve dagen ble markert sammen med de andre 
avdelingen ute med bål og pinnebrød, lassokas-
ting, reinsdyrkjøtt, joik og dans. 

Vi har avsluttet prosjektet «Skinnvotten». Barna 
har laget hver sin maske og de har dramatisert 
eventyret flere ganger. 

Barna har laget karnevals pynt som henger på av-
delingen, og hver sitt fastelavnsris.  

 

 

 

Måneden ble avsluttet med karneval. 
Barna var kledd ut etter egent ønske. 
De fikk vise seg frem for alle på fes-
ten i gymsalen. Det ble samba dans 
rundt i barnehagen og i gymsalen. Vi slo 
på pinjata og koste oss med litt godte-
rier. Vi spiste pølse i brød til lunsj og 
koste oss med snopet som datt ut av 
pinjataen. 

 

Personal informasjon 

• Anne ferie uke 9 

• Lena har fri hver onsdag. 

• Lena er i praksis i uke 10 & 12 

• Lena er på skolen 12/4 - 14/4 

Bursdag i mars og april 

Guri 26/3 

Marie 6 år 1/4 

Lena 1/4 

Carmen 4 år 17/4 

Rikke 18/4 

Niko 5 år 29/4 

 



Plan for mars & april 

I mars og i april skal vi ha boka «Lille lar-
ven Aldrimett» som hovedtema. Barna bli 
kjent med bokens innhold ved å bruke san-
sene aktivt. Vi skal høre, smake, se, føle og 
lukte. Barna skal lære fakta om sommer-
fuglen. 

De to siste ukene i mars er påske og dens 
tradisjoner i fokus. Vi vil vi se og erfare 
hva som skjer i naturen om våren. Det spi-
rer og gror både inne og ute.. 

Barna har faste turdager. 3-4 år går på 
tirsdager og skolegruppa går på torsdager.  

Hver fredag lager vi varmmat/salat til 
lunsj. Skolegruppa er med å lager. 

Hver fredag har vi dans i gymsalen. 

Vi har begynt å ha morgensamling hvor vi 
b.l.a henger opp bilder på hva de skal gjøre, 
hvilken dag/måned/årstid og hvilke klær vi 
må ha på oss. 

Månedens  

Sanger:  Lille larven aldri mett, Sommerfugl sang, En liten 
kylling, Nå skinner Sola i vinduskarmen 

Regler: Epler & pærer & Sommerfuglen Jompa 

Bøker: Lille larven Adrimett, Apestreker, Stor Kylling & Pås-
keharen,  

Farger: Gul & grønn 

Motorisk aktivitet: Hoppe, krype & hinke 

 

Skolegruppa 

I februar har vi i Språksprell jobbet med 
stavelsesdeling. Vi klapper og teller hvor 
mange stavelser det er i feks navn, dyr, 
frukt m.m. Vi har jobbet med formene 
firkant (kvadrat/rektangel), trekant og 
runding (sirkel).  

Overgangssekken har vi begynt å gjøre 
oss kjent med. Det er en sekk som alle 
skoler og barnehager har fått utdelt. I 
den er det en bok, eventyr, sanger, hop-
petau og et idehefte. Denne sekken skal 
barna møte igjen på skolen og SFO. 

Plan for mars/april 

Mandag 6/3 er siste gang på svømming. 

I Språksprell fortsetter vi litt med sta-
velsesdeling, og går så videre på forlyds-
analyse(første lyden i et ord). Vi skal lyt-
te og kjenne på ordet. 

Vi fortsetter å gjøre oss kjent med inn-
holdet i overgangsekken.  

 



 

Fra rammeplanen 

«Barnehagen skal la barna få kjennskap til 

fortellinger, tradisjoner, verdier og høyti-

der i ulike religioner og livssyn og erfa-

ringer med at kulturelle uttrykk har egen-

verdi. Barnehagen skal skape interesse 

for samfunnets mangfold og forståelse 

 

Viktig informasjon: 

• 14/3 Nasjonale barnehagedagen 

• 31/4 Påskefrokost kl.07.30-09.00 

• Påskeferielapp kommer ut i løpet av 

første dagene i mars og skal leveres in-

nen 13/3. 

• Påske stengt  6/4-10/4. 

• 11/4 Planleggingsdag, bhg stengt 

Hilsen Guri, Lena, Rikke, Guzal, Marit Lovise & Anne 

Påske & vår 

Påsken er den viktigste og eldste kristne 
høytiden. Den feires til minne om Jesu 
død og oppstandelse . 

Vi i barnehagen forteller påskebudskapet 
på en enkel og barnevennlig måte. Vi har 
like mye fokus på vår, nytt liv i naturen og 
andre påsketradisjoner. For eksempel ski-
tur, turer i skogen, kyllinger, appelsin og 
kvikklunsj. 

Vi lærer barna om våre påsketradisjoner 
og våren gjennom samtaler, fortellinger, 
dramatisering ,sanger og forming.  

Vi går på turer, har påskefest for alle av-
delingene og påskefrokost med dere fore-
satte. 

Regner også med at påskeharen og stikker 
innom en dag. 

 

 

 


