
Mars 2017 for Maurtuen  

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

9 
Skolens vinterferie, vi 
samarbeider med 
Huldrene og Blå  

 
  

 
 
 

1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
Musikksamling  
 

10 
 
Vi planter paprikafrø  
 
 
 

6. 
Språkgruppe  
Aktiviteter på banen  

7. 
Språkgruppe 
Aktiviteter på banen  
  
 

8. 
Grupper på tvers  
 

9. 
Grupper på tvers 
musikksamling 
sammen med blå for 
de yngste  

10. 
Musikksamling  
Tur i skogen -  
 
 
 

11  
Linea 3 år på mandag 
  

13. 
Språkgruppe  
Aktiviteter på banen  
Linea 3 år   

14. 
Språkgruppe 
Aktiviteter på banen  

15. 
Grupper på tvers  
  

16. 
Grupper på tvers 
musikksamling for de 
yngste  
 
  

17. 
Musikksamling  
Tur i skogen  
 

12 
Litt 
Påskeforberedelser  

20. 
Språkgruppe  
Aktiviteter på banen  
 

21. 
Språkgruppe  
Aktiviteter på banen 
 

22. 
Grupper på tvers  
 

23. 
Grupper på tvers  
Musikksamling for de 
yngste  
 

24. 
Musikksamling  
Tur i skogen  
 
 

13 
Foreldremøte  
Litt 
påskeforberedelser  
 

27. 
Språkgruppe           
Foreldremøte kl 18  
 

28. 
Språkgruppe  
Aktiviteter på banen  
 
 

29. 
Grupper på tvers  

30. 
Grupper på tvers  
Musikksamling for de 
yngste  

31. 
Musikksamling  
Tur i skogen  
 
 

 



 

Hva har vi gjort i mnd som har gått ?  

Vi har avsluttet temaet  «Fargespill gjennom lys og vann» med en veldig kjekk fargefest sammen med Huldrene og Blåbærbarna  I denne mnd har vi 

malt masse både, med pensel og svamper – gøy å male  vi har også feiret Karneval og der var det mange artige skapninger  flotte turer har vi også 

hatt, sist uke til Høyden med grupper på tvers, en kjempetur der alle som ville fikk prøve seg på slengdissen. Om torsdagene når de eldste har grupper på 

tvers, har de yngste musikksamling sammen med blåbærbarna -veldig popuært   

Temaet har vært spennende, og barn og vann…trenger vi å si mer  Vi har også vært heldig å oppleve vann i form av is og litt snø også.  Men det er også 

en kjennsgjerning at ikke alle var like begeistret for kulden… 

Vi har også laget fastelavensris og kost oss med fastelavensboller   

Ekornet Truls er fortsatt vår følgesvenn på samlingene, han hjelper oss å holde styr på hvilke dag det er, hvilke klær vi må ha på oss og hva fargene heter.  

Februars bursdagsbarn var : William og Åsne som har fylt 3 år og Tobias som fylte to år   

Vi har en herlig aktiv gjeng i gruppen vår (men) vi jobber hele tiden med hvordan vi skal være med hverandre, at vi må være snille og greie og ikke gjøre 

noe så andre blir lei seg. Men konsekvenser er ikke alltid lett å forstå for 2-3 åringene, men vi gjentar og gjentar ;-) Vi har også merket oss at barna kan 

skylde på andre barn som ikke er i nærheten engang…(de kan til og med være gått hjem…) og dette er noe dere der hjemme også kan tenke på, den 

reelle «gjerningspersonen» er ikke alltid den som barnet sier ;-)  

Noen har også sluttet med bleier og er med rette så stolte og krye   

Hva skal vi gjøre i Mars? 

Vi starter på nytt tema : Dyr og planter i nærmiljøet  målet er å bli kjent med hvilke dyr og planter som finnes i nærmiljøet vårt og bli kjent med (hvert 

fall en del av) disse ! Og for å oppnå dette målet må vi la barna få oppleve gleden ved å ferdes i naturen og undre seg over naturens mangfoldighet. Og 

for at barna skal få lære om plante og dyreriket må vi voksne undre oss sammen med barn og studere detaljer i naturen. Vi er også så vidt begynt med 

kildesortering og kommer til å jobbe videre med dette.  

Vi gleder oss til å ta fatt på våren og finne vårtegn, plante litt og forberede oss til påsken   Månedens bursdagsbarn er Linea som fyller 3 år   



Praktiske opplysninger :  

Det blir foreldremøte 27 Mars – mer info kommer  

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

Meld inn på ebarnehage om ditt barn kommer el har fri i dagene før påske og husk onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00  

Vi ønsker alle sammen en flott Mars måned  Hilsen Marianne, Stian og Linda  

 

 

 


