HULDRENE MARS 2017
Tema: ”Dyr og planter i nærmiljøet”
Mål: Bli kjent med og få forståelse for dyr og planter i nærmiljøet
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MÅNEDSBREV FOR HULDRENE MARS
Hva har vi gjort?
Da var februar måned gått forbi. 1. februar startet med et lite snødryss. Vi benyttet sjansen til å være ute å utforske dette
hvite som kom ned fra himmelen. De yngste smakte og undersøkte snøen. Det smelter på fingrene og så er et borte… De
eldste brukte snøen til å lage snømann og kaste oppi luften. Kjekt når det endelig kommer litt snø i barnehagen.
Turer i nærmiljøet vårt har det også blitt. Vi har funnet istapper, frost og rim på gresset. Langs veien har vi sett på
gravemaskiner, lastebiler og jobbemenn. Lang køer har vi også sett på;-)
Temaet vårt fargespill gjennom lys og vann har vi jobbet masse med. Vi har synget ”se min kjole” i samling hver dag og
sett på fargene. Repetisjon er viktig for at de minste skal lære. Vi finner leker og andre ting i de ulike fargene.
Det har også blitt laget ”lava almpe” med vann, olje, farge og brustablett. Barna synst det var spennende å se på at
fargene blandet seg når det bruset oppi flasken.
Ute har vi hatt med oss vann med farge i som vi har puttet i dammene. Vi har prøvd og fryse hansker ute men det ble
ingen suksess, siden det ikke var kaldt nok. Etter en tur i frysen frøs de og vi kunne se hvordan de så ut. Kalde og flotte
ble de!
Temaet ble avsluttet med en feiende flott farge fest sammen med de andre småbarnsavdelingene. Se bildene på facebook,
så ser du hvor fint vi hadde det med samling og masse farger og lys.
Så var det Karneval som avslutning på denne måneden. Det ble flotte barn og voksne i utkledningsklær og gøy musikk. Vi
har lekt, danset samba, sunget og slått på pinjataen. Det ble hull på pinjataen til slutt og noe godt kom ut. Hurra!! 

Hva vi skal jobbe med i mars?
Nå i mars starter vi opp med nytt tema. Temaet heter ”dyr og planter i nærmiljøet”. Siden det også er påske denne
måneden vil det bli påskeaktiviteter i tillegg.
I begynnelsen av mars blir formingsaktiviteter om fredagen. Vi lager forskjellig påskepynt og planter karse.
På tur har vi fokus på å finne planter og dyr (småkryp) som lever i nærmiljøet vårt. Vi begynner å leite etter vårtegn.
Sikkert litt tidlig, men man vet jo aldri.
Vi finner bilder i bøker og har samlinger der vi har om planter og dyr som finnes i skogen og i nærmiljøet. Hvem bor i
skogen? Hvem bor i sjøen? Hvilke fugler flyr rundt i vår barnehage? Hvilke trær har vi skogen vår? Leite etter
hestehoven… Masse å ta fatt på her.
Vi teller og finner ut hvor mange… Fokus på mengder. Hvor mange klosser har du? Er der mye eller lite?
Temaet vårt vil også være fokus for grupper på tvers.
Informasjon:

27. mars foreldremøte – mer info. kommer

