Månedsinfo mars
Oppsummering av februarVi begynte februar måneden med fokus på eventyrfesten og fortsatte med den til midten av
februar. I år passet vi på å involvere barna mer i alt vi gjorde i forberedelser til eventyrfesten.
Vi begynte med å observere barnas bevegelser mens vi danset til Nøtteliten. Planen var å
skreddersy bevegelsene sammen til en dans. Det funket ikke som planlagt, så på finalen ble
det fri dans og hopping fra høye puter mens vi spilte av ‘Nøtteliten’ på høyttaleren. Det var
gøy å se at barna på eget initiativ begynte å synge og danse til nøtteliten på avdelingen.
Barna har vært med på å male og klippe blader, og male stammer til trærne som var
bakgrunnen til scenen vår. De har malt på hårbøylene og t-skjortene og vært med på å lage
haler til kostymene deres. Mens vi forberedte til festen, fikk barna gå rundt med halene for
en dag. En annen dag fikk de prøve ansiktsmalingen. De eldste fikk være med å lage ‘ekorn
mat’ som bestod av saltstenger, drue med halvt sjokoladetrekk (skulle forestille en nøtt) og
eplebiter. Avdelingen hadde allerede endret stemning gradvis med kulisser for hver dag. Alt
dette bidro til at på selve festen var alle barna klare og forberedt til temaet vårt. Vi var ca. 70
stk. med både barn og voksne i ett rom hver gang det var underholdning både på
Melkeveien, Nordstjerna eller Karlsvogna. Alle satt gjennom hele programmet og koste seg
med maten som ble servert. En vel gjennomført eventyrfest!
Minigruppen har jobbet med grovmotorikken denne måneden gjennom hinderløypeaktivitet
med ulik vanskelighetsgrad gang for gang. Vi har også fortsatt med sosial kompetanse
gjennom å vente på tur. Det er kjekt å se fremgang fra vi begynte å jobbe med temaet.
Maxigruppen har hatt vært med og spilt mye brettspill . Vi har spilt memo spill og Quipps og
også hatt Kim’s lek. Gruppa begynner å bli bedre og bedre på å vente på sin tur, få med det
som skal gjøres når turen kommer osv. Vi har også øvd på å kle på seg selv. De fleste viser
også økt oppmerksomhet ved lesestunder.
Vi har fått til turer på to onsdager i februar. Mini gruppa koser seg med turene til lekeplassen
bak barnehagen. Noen begynner å uttrykke seg tidlig når de vil gå en annen retning en
resten av gruppa. Maxi barna er mer fokusert og går mye fortere enn før på turene. Den
siste turen til Rema 1000 for å handle var stas og var gjennomført mye fortere enn tvi har
gjort før.
Februar måned har flydd forbi, noen barn har hatt litt vinterferie mens de som har vært i
barnehagen har kost seg masse ute i det fine været. Sykling og husking har nok vært
favorittaktivitetene ute i februar.

Mars –
Vi fortsetter med fokus på språk og introduserer nye fortellinger og sanger til
samlingsstundene og i lek. Vi skal blant annet fortelle om Gullhår og de tre bjørnene med
konkreter i samling, opprette en «sangboks» med konkreter og utforske bussleken mer som
har fenget mange av barna. Vi håper å få til en endring i lekemiljø i løpet av mars for å gi

barna nye muligheter og utfordringer. Mini og maxigruppen skal fortsatt få tilpasset
utfordringer til de aldersbaserte gruppene vi har hver torsdag.

HUSK*Planleggingsdag 13 mars. Da er barnehagen stengt.
*Påskefrokost på melkeveien ,31. mars.

