Månedsbrev for Mynte.

Mars 2019

Velkommen mars, og den aller første vårmåneden. Vi gleder oss til
å lete etter vårtegn på turene våre. Kanskje kan vi plukke noe med
oss og lage en vakker vårcollage av? Lysere dager ser vi også frem
til og sist, men ikke minst at solen sender mange og varme stråler
i vår retning. Hurra for våren, og endelig er du her!

Nøkkelord: de ulike dyrene i Hakkebakkeskogen

Våre refleksjoner fra februar:
Februar ble ikke kald som værmeldingene spådde. Tvert i mot, får
en si. Det positive med det er at det allerede er dukket opp vårtegn
i form av snøklokker og krokus. Vi har fått en forsmak på våren,
og det vi har i vente. Det negative er at planene om å ake
sammen med barna, og muligheten til å lage en snømann gikk i
vasken. Heldigvis har vi som bor på Sør-Vestlandet noen triks i
ermet når det gjelder å gi barna erfaringer med snø og kulde. Vi
har jo frysebokser.
I følge Rammeplanen skal alle barna kunne erfare å være
betydningsfulle for fellesskapet i barnehagen (Rp ss 22 og 23). Og
som et ledd i tilretteleggingen av dette viktige kravet arrangerer
vi blant annet karneval. Vi vet at felles opplevelser skaper
samhørighet i gruppa. Vi ønsker også å legge til rette for at
barna kan ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede jfr
Rp side 51. Derfor er forberedelsene vel så viktige som selve
karnevaldagen.
Hele uken i forkant av karnevalet forberedte vi barna på hva de
hadde i vente. Det gjorde vi for at barna skulle vite litt om hva de
skulle møte selve dagen. Og det ble både spontane og planlagte
forberedelser. I en av karnevalsamlingene våre forberedte vi
barna på Katta i sekken. Vi sang Slå på katten-sangen, og
forklarte barna at vi skulle henge opp en katt som var laget av

tykt papir i taket. Alle barna skulle så få slå på katten med den
hensikt å lage et stort hull slik at plutselig ville mange små
overraskelser falle ut. Og så jublet vi litt for det. Litt senere ved
lunsjbordet sa Una. – I morgen skal vi slå på pusekatten, med det
bredeste smilet. For hun gledet seg sånn til overraskelsene som
skulle falle ut. Og slik ble det en spontan forberedelse også.
Et annet eksempel på en slik spontan forberedelse var da barna
hadde gjennomført den planlagte aktiviteten og laget
karnevalskatter. Da vi hang dem opp på avdelingen, ble det et
naturlig samtaleemne i den følgende uken. Og vi fikk en fin
mulighet til å snakke med barna om det kommende karnevalet.
Og så opprant selveste karnevaldagen. Noen av barna startet
dagen med å være litt skeptiske, mens andre kom svært så stolte i
kostymene sine. Vi vet av erfaring at de som er litt betenkelige til
å begynne med blir trygge utover dagen. For selv om det er en
festdag som skiller seg ut fra hverdagene i barnehagen er
rammene rundt de samme. Dagen ble preget av glad musikk,
vakre farger og positiv stemning, og det liker de jo. Den aller
kjekkeste aktiviteten var da vi sang om alle de ulike figurene og
dyrene. Alle barna ble nevnt ved navn og fikk anerkjennelse for
kostymene sine. Og så får de erfare at hver enkelt bidrar til
fellesskapet, som karnevalet jo er. Bilder henger oppe på
avdelingen for alle å se.

Mars på Mynte:
Plasseringen av vinterferieuka dette året har ført til at det blir en
ukes opphold mellom karneval og fastelavn i barnehagen.
Vanligvis er dette begivenheter som henger nøye sammen. Barna
har fått erfaringer med karneval i februar, og i løpet av de første

dagene i mars vil vi gi dem erfaringer med fastelavn.

Å gi barna erfaringer med fastelavn
Selvplukkede bjørkegreiner, pastellfarger og boller er stikkord når
vi forbereder barna på fastelavn. Mer om barnas respons får dere i
neste månedsbrev.

Å gi barna flere erfaringer med eventyr
Da vi introduserte barna for eventyret Skinnvotten i høst ønsket vi
å se barna respons på eventyrsjangeren. Det var rett og slett et spor
vi la ut til barna som vi ville se om de fanget opp. Det gjorde de.
Barna har den senere tiden blitt mer og mer opptatt av og
interessert i Hakkebakkeskogen. Både i selve boka og av figurene
som er malt på vinduet. Derfor tenkte vi å bruke tiden framover til
å bli bedre kjent med de ulike dyrene som bor i
Hakkebakkeskogen. Eventyret passer også ekstra godt nå når
våren er i anmarsj.

Viktige datoer i mars:
•

15. mars: Hipp hurra for Julie 3 år . Julie er på ferie med familien sin denne
dagen, så vi feirer henne litt på forhånd den 8.

Informasjon:
•
•

Oppdater garderoben til barna i forhold til årstiden vi nå går inn i.
Vi minner om at barna må være i barnehagen senest klokken 9.30 om onsdagene når
vi har turdag.

Fagområder i fokus:
Kunst, kultur og kreativitet
Kropp, bevegelse, mat og helse
Kommunikasjon, språk og tekst
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