
                                             MARS MÅNED PÅ SPURVENE 
Uke/dato                   MANDAG                     TIRSDAG                  ONSDAG            TORSDAG             FREDAG 

 
    Uke 10 
      
      3.-7. 
 

              GRUPPEDAG: 
     Språk- og lekegrupper 
           

            GRUPPEDAG: 
Språk- og 
lekegrupper 
Varm lunsj. 
 
Hurra for Victoria 5 år 

TEMA: 
Kardemomme-  
by 
 
Vi jobber med bygging av 
byen og leser i boken 

               TURDAG 
   Vi går fra bhg kl 10:00 
 

LEKEDAG 
Husk KUN 1 leke med  
En gruppe lager varm 
lunsj.   

 
    Uke 11 
 
    10.-14. 
 
 
 

              GRUPPEDAG: 
Språk- og lekegrupper 
 
Bading:              
Erle, Marcus 
og Julian 
             
 

               GRUPPEDAG: 
Språk- og 
 lekegrupper           
 
Vi lager varm 
lunsj 
 

TEMA:                      
Kardemomme- 
By 
 
Vi jobber med bygging av 
byen og leser i boken 
 

                    
              TURDAG 
  Vi går fra bhg kl 10:00 
 

LEKEDAG 
Husk KUN 1 leke med  
En gruppe lager varm 
lunsj.  

    Uke 12 
   17.-21. 
 
HUSK:  
Kryss av for 
påskeferie i 
garderoben! 

            GRUPPEDAG: 
    Språk- og lekegrupper 
 

 

                GRUPPEDAG: 
 Språk- og                      
 Lekegrupper 
 
Vi lager varm 
 lunsj 

TEMA:                 
Kardemomme- 
By 
 
Vi jobber med bygging av 
byen og leser i boken 

                 
               TURDAG 
    Vi går fra bhg kl 10:00 
 

 LEKEDAG 
Husk KUN 1 leke med  
 
En gruppe lager varm 
lunsj.  

  Uke 13       
  24.-28. 
  Uke 14: 
     31. 
 
Påske- 
forberedelser 

24. og 31.:  
GRUPPEDAG 
Språk- og 
lekegrupper  
31/3: 
Bading:          
Tara, Trym og Ludvig  

        GRUPPEDAG: 
Språk- og  
Lekegrupper  
            
Vi lager varm 
 lunsj 

TEMA:  
Kardemomme- 
By 
 
Vi jobber med 
bygging av byen og leser i 
boken 

               
    PLANLEGGINGSDAG 
 
BARNEHAGEN ER STENGT 

 
   PLANLEGGINGSDAG 
 
BARNEHAGEN ER STENGT 

 



                                             MARS MÅNED PÅ SPURVENE 

MÅNEDSBREV SPURVENE MARS 2014 

Da skriver vi plutselig mars, og våren nærmer seg endelig  Vi har hatt en kjempefin februar på Spurvene. Vi har hatt noen utrolig 

fine turer i skogen, til «Kaptein Sabeltann» plassen, som ungene kaller den… Ungene stortrives der, de får utfolde seg motorisk og 

bruke fantasien og spontaniteten sin til ulike aktiviteter. Vi har laget bål, og fått være med på konsert som ungene laget til. De delte 

ut «blad» billetter og brukte små bjørketrær til mikrofon når de opptrådte. En morsom og fantastisk opplevelse for oss som fikk den 

ære å være publikum  Vi må såklart også nevne karnevalet. Det ble en kjempefin dag på alle måter! Det var mange flotte 

kostymer å se den dagen, alt fra den modige Brannman Sam til den søteste Tingeling  Det ble en skikkelig fest dag med diskotek, 

hot dog, og fastelavnsboller...  og såklart hadde vi en ekte Pinjata som det var knyttet stor spenning til om ble ferdig, og om den var 

sterk nok til å holde på alt snopet den skulle fylles med… Roger  og barna jobbet mye med den! Ivrige og sterke barnehender slo 

etter tur for å få ut alt innholdet, og jubelen sto i taket da alle godteposene tilslutt landet på gulvet!  

Vi har hatt mye fin lek både ute og inne denne mnd. Det har vært mye godt vær, og det vet vi å nyte når vi kan. Da spiser vi lunsj og 

frukt ute, noe vi kommer til å gjøre mer og mer i tiden fremover. 

Emati, sosial kompetanse og vennskap er fortsatt et «hett» tema i hverdagen vår. Vi er opptatt av at alle skal ha en god 

barnehagehverdag, der samhold og vennskap står sentralt. Vi er tett på barna hele tiden, og veileder og samtaler med barna om 

dette i lek og ellers der vi ser det er nødvendig.  

I mars fortsetter vi med prosjektet om Kardemommeby.  Språkgrupper og ulike lekegrupper har høy prioritet, og er veldig viktig for 

hvert enkelt barns behov for voksenkontakt og det skaper mer ro for læring. 



                                             MARS MÅNED PÅ SPURVENE 

Mot slutten av mars begynner vi så smått med påskeforberedelser. Det kommer opp et skriv i garderoben om påskeferie. Fint hvis 

dere krysser av for om deres barn skal ha fri dagene før påske, eller ikke. Onsdag før Skjærtorsdag stenger bhg kl 12:00. 

Praktisk info: 

 Minner igjen om at dere passer på at barnet deres har nok byttetøy i kurven sin! 

 Fint om dere hjelper barnet deres med å finne kun 1 leke uten lyd til å ha med på lekedagen  

 Ta med regntøy og dresser hjem til hver helg, slik at vaskepersonell får vasket grovgarderoben skikkelig  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                 Vennlig hilsen oss på Spurvene  

                                                                            Tlf: 45832248       www.skogenbarnehage.no 


