
 

Nyhetsbrev fra Veden 

 

Mars  

Tema for mars er påske og våren. Vi vi ha fokus på hvorfor vi ferier påske, og vi ser etter vårtegn ute i 

naturen. Hva er et vårtegn? Hva skjer med dyr og planter om våren? 

 

Vi skal bli kjent med eventyret «Den lille røde høna». Det er en historie om hvor viktig det er å hjelpe 

hverandre, og den lærer oss også om at ting spirer og gror.  

Denne historien er også en av tingene som ligger i overgangssekken som vi skal ta i bruk med skole-

starterne. Overgangssekken er en sekk som barnehager og skoler har fått fra Stavanger kommune. 

Den skal være et objekt som barna kjenner igjen når de begynner på skolen. 

 

Det skjer mange spennende ting i barnehagen denne måneden: 

Høna Turid—vi får besøk av høna Turid som skal på påske ferie. Hva i alle dager trenger hun når 

hun skal dra på fjellet? 

Påskevandring—4 og 5 åringene skal i Tasta kirke tirsdag 21. mars 

Egge koking—i år som i fjor går vi sammen med Haugen opp til Veden og går en sporløype.  

Påske frokost—vi inviterer til frokost for alle barn og foreldre tirsdag 28. mars.  

Påskefest– vi skal ha en felles samling hvor vi får høre eventyret om «Den lille røde høna» etter på 

vil det være påskeegg jakt på avdelingen. 

Samling: Hvorfor feirer vi påske? 

Påske aktiviteter—vi lager påskepynt og har ulike aktiviteter.  

Smurfene— svømming torsdager, oppstart 9. mars. Mer informasjon kommer. 

3 og 4 åringene—rim og regler og lytteleker 

 

Tirsdag 14. mars er det barnehagedagen. Årets tema heter «Liten og stor», og har fokus på  

betydningen av flere ansatte i barnehagen.  

Progresjonsmål for etikk, religion og filosofi 

• delta i samspill med andre barn over tid 

• utvikle evnen til å stille spørsmål, resonnere og undre seg 

• få kjennskap til høytider/tradisjoner 

• kunne uttrykke tanker/spørsmål og være nysgjerrig på livet 

• kunne føre enkle samtaler om etiske leveregler, respekt og toleranse 


