
Mars 2016 for Maurtuen  

Tema : dyr og planter i nærmiljøet  
Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
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Nytt tema : Dyr og 
planter i nærmiljøet  
 
 

29.  
Språkgruppe  
 
  

1. 
Språkgruppe 
 
 
 
 

2. 
Konglegruppe på tur  
 
 

3. 
Språkgruppe 
Konglegruppe aktivitet 

4. 
Musikksamling  
Tur i skogen  
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Linea feirer 2 år på 
søndag   
 

7. 
Språkgruppe  

8. 
Språkgruppe(2014 
barn)   
Vi lager skyggeteater  

9. 
Konglegruppe på tur 
 

10. 
Språkgruppe 
Konglegruppe aktivitet  

11. 
Musikksamling  
Tur i skogen  
 
Feire Linea 2 år  
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Påskefrokost og 
påskeeggjakt   
Jacob 3 år på fredag   
 

14. 
Språkgruppe  

15. 
Språkgruppe (2014 
barn) 

16. 
Velkommen til 
påskefrokost 8.30  
Konglegruppe på tur  

17. 
Språkgruppe  
Konglegruppe aktivitet  

18. 
Påskeeggjakt  
Tur i skogen  
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God Påske   
Vi samarbeider m 
Huldrene og Blå  
 

21. 
Aktiviteter med 
Huldrene og Blå  
 

22. 
Aktiviteter med 
Huldrene og Blå  
 

23. 
Vi stenger kl 12, vi er 
på Huldrene  
 

24. 
Skjærtorsdag  

25. 
Langfredag  
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God vinterferie, vi 
samarbeider med 
Huldrene og Blå 
 

28. 
2. påskedag  
 

29. 
 
 

30. 31. 1. 
 
 
 
 

 



 

Hva har vi gjort i mnd som har gått ? 

I februar har vi avsluttet temaet «fargespill gjennom vann og lys» vi har vært kreative med farger, lys og skygger. Vi har laget skyggeteater, brukt 

prosjektoren til å få skygger av hendene våre, forskjellige leker og hatt maling på den så vi fikk et fint fargespill. Barna, og vi synes dette var spennende 

så dette kommer i til å gjøre mer av  Vi har hatt noen fine turer i nærmiljøet vårt, studert skogbunnen og elven/bekken som renner. 

På karnevalet var det mange flotte kostymer og noen bar de med stolthet og glede mens andre ikke var så interessert i å ha på seg kostyme, begge deler 

er like greit  kjekt hadde vi det uansett   

Vinter har vi også hatt noen dager av, kjekt med aking på brøytekantene på banen    

Torsdag 25 hadde vi fargefest med fin fargerik pynt som vi hadde laget selv, fellessamling med Blå og Huldrene og litt disco  noen synes det var litt 

skummelt så da gikk vi inn igjen på avdelingen vår med de og da var alt greit  vi spiste på egen avdeling og menyen var grønt vann og pannekaker   

Vi har feiret mange bursdager denne mnd : William, Åsne, Tobias og Ingvil, og fått masse deilig smoothie   

Vi jobber litt med påkledning, prøver å bruke god tid i garderoben og mange er blitt veldig flinke  og ivrige  men det er litt på dagsformen også   

Å sitte på potten el den lille doen er også noe vi prøver å gjøre med de som har lyst og er litt motivert – spennende når det gir resultater. Det er så kjekt å 

se gleden barna viser når de mestrer noe, og det gjør de jo hele tiden ;-) f.eks få føttene inni kjeledressen selv, ta cherroxene på selv (på feile føtter og 

før regntøy el dress…) hjelpe hverandre og få bekreftelse, trekke yndlingssangen fra sangkortet i samlingen, klare å gå alene helt opp i øverste delen av 

lekeplassen i barnehagen, smøre på brødskiven selv  det er så mange små ting i hverdagen som gjør det så utrolig kjekt å givende å være sammen med 

de skjønne maurebarna   

 

 

 



Hva skal vi gjøre i Mars ? 

Vi begynner på nytt tema som varer helt til sommeren  og målet med det er å bli kjent med og få erfaringer med planter og dyr i nærmiljøet vårt  og 

lære oss å ta vare på det   Vi gleder oss til å begynne !  

Vi skal se i bøker som er om planter og dyr, lære oss flere sanger og noen rim om temaet. Litt planting har vi også planer om  spennende om vi får noe 

til å gro….her blir det litt undring også   

Litt påskeforming blir det også, og i år er det påske og vinterferie etter hverandre og en del barn har fri så vi kommer nok til å samarbeide med 

Blåbærbarna og Huldrene disse to ukene   

Og nå venter vi på våren     

Vi har to bursdagsbarn i Mars – Linea og Jacob – Hipp Hipp  

Praktiske opplysninger :  

Torill er fortsatt sykemeldt, foreløpig frem til 6 Mars, kneet er i fremgang så vi får se  Elisabeth er også sykemeldt, begge er innom av og til og hilser på 

oss og det er kjekt. Heldigvis har vi to dyktige vikarer, Kathrine og Henriette   

Alle må ta hjem yttertøy hver helg for at vaskepersonale kan få vasket ordentlig i garderoben   

Flott hvis vi får inn flere «hus» barna synes det er veldig kjekt å se på og fortelle   

Onsdag 16 Mars inviterer vi på Påskefrokost i barnehagen fra kl 8.30   

Ønsker dere alle en flott Mars  Hilsen Marianne, Kathrine, Torill, Elisabeth, Henriette og Linda  

 

 


