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Midt oppi Afrika temaet vår fikk vi også gleden av å få 

skikkelig vinter! Det var noen fantastiske uker med 

nydelig vær, og fantastisk ute lek.  

Vi var på skitur med rødkløverne, og flere av dem var 

ganske så ferske på ski gåingen. De hadde et fantastisk 

pågangsmot, og vi koste oss sån på turen. Kjekt var det 

også å gå på ski i barnehage området, og det ble noen 

knall og fall da de prøvde seg på å renne ned fra hauen. 

De holdt på i times vis, og lærte seg å ta av og på skiene 

selv- det er ganske imponerende! Teknikken ble merkbart 

bedre etter hvert som de fikk prøvd seg, så dette var både 

kjekt og veldig lærerikt for dem. 

Skøytedagen på Vasshus vannet var også en 

uforglemmelig opplevelse, i nydelig vintervær. Også på 

isen var læringskurven bratt, og mestringsfølelsen stor 

hos mange.  

Samenes dag ble også markert, med lavvo nede i 77meter 

skogen, hvor barna fikk lære litt om samene, og de fikk 

også smake på reinsdyr pølse. Det likte de aller fleste 

kjempe godt! 

Karneval og fastelavn var også to flotte dager i 

barnehagen. Tryllekunstneren Lena imponerte stort, 

særlig da hun tryllet frem en helt ekte kanin fra hatten 

sin- da var det mange overaska barn som ble mektig 

imponert. Vi hadde danseleken og fisket noe godt fra 

vinduet, vi måtte også hjelpe heksen med å lage ny 

trylledrikk så der ble det smakt både på surt, søtt og salt.  

 

Måneden som gikk 

Vi er i ferd med å avslutte temaet Dyrene i Afrika, 

som vi har hatt som tema de siste månedene. Det 

må selvsagt avsluttes med stil, og barna vil bli 

invitert med til Afrika av Rødkløverne. Vi skal lage 

oss et pass, og leke at vi reiser til Afrika. 

Rødkløverne skal ha en liten forestilling for oss, så 

dette gleder vi oss til! 

Sammen har vi lært mye om dyrene vi synger om i 

sangen «Dyrene i Afrika» av Torbjørn Egner.  Vi har 

lært at løvene lever i flokk og har tunge som 

kjennes ut som grovt sandpapir. Flodhesten liker 

seg best i vannet, og kan bli veldig sint. Elefanten 

er det største landpattedyret på jorden og lever i 

flokk hvor den eldste hunn elefanten er lederen. 

Dette er bare litt av alt vi har lært, spør gjerne 

barna hjemme hva de husker- for de imponerer 

oss stadig på hvor mye de kan. 

Løvetann og blåklokke har laget seg en Afrika eske, 

hvor de har laget flere av dyrene fra sangen. Dette 

har vært veldig kjekt, og vi har kost oss med 

jobbingen. Oppfordrer dere til å la barna klippe og 

lime hjemme, det er det god læring i! 

Rødkløverne driver å dikter videre på sangen 

Dyrene i Afrika, og har en opptreden de øver på og 

som skal vises til løvetann og blåklokke etter 

vinterferien. De har også malt på papp på veggene 

på pute rommet- så nå har vi hatt jungel rom der 

inne.  

Hva trenger barna i barnehagen nå: 

I den øverste hvite boksen i garderoben:    

 Tynn ull eller fleece genser og bukse 

 Tykk ull eller fleece genser 

 Tykke raggsokker 

 

I skapet i garderoben: 

 To par sokker 

 To truser 

 To strømpebukser/ stilongs 

 To T-skjorter/ tynn genser 

 To bukser 

 

 

 

 

Husk! 

Det er dere foreldre 

som har ansvar for å 

holde orden på plassen 

til ditt barn.  

Rydd sammen med 

barnet ditt før dere går 

hjem.  

Takk for hjelpen 

I hylla 

 Tynn lue 

 Tykk lue 

 Hals 

 Tynne votter/fingerhansker 

 Tykke votter 

 Regnvotter 

 

På knaggen/sko hyllen 

 Vinterdress (vårdress, dersom 

temperaturen stiger) 

 Vintersko 

Inni tørkerommet på trallene: 

 Regntøy 

 Støvler- gjerne med for inni 
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Viktige datoer: 
 10.mars: Omvisning på 

Bore skole, for barna som 

skal gå der til høsten. 

 26.mars påskevandring 

 31.mars stenger 

barnehagen kl 12:00, hent i 

god tid før stengetid 

(onsdag før skjærtorsdag). 

 Følgende dager er 

barnehagen stengt:  

1.april -Skjærtorsdag 

2. april –Langfredag 

5.april- 2. påskedag 

6. april- planleggingsdag 

 

Mars måned 

Vi vil i uke 10 avslutte temaet Dyrene i Afrika, for så å gå 

over til å ha fokus på Påske inne på Dagros i uke 11 og uke 

12. Samtidig vil vi også ha fokus på at vi nå går mot vår, og 

vil se etter vårtegn i naturen.  

Vi har i mars måned ekstra fokus på fagområdet Etikk, 

religion og filosofi. 

Vi skal ha kjekke samlinger hvor barna lærer om påsken, 

og påskens budskap. Vi tilpasser formidlingen til barnas 

alder, og vil ta i bruk flere ulike formidlingsmåter. Vi skal 

ha litt drama, bruke flanellografen, bruke bilder og bøker 

som omtaler påsken. Vi vil også lære oss flere 

påskesanger. 

Påskeharen vil nok også komme innom en tur på besøk, 

dette er noe barna pleier å sette stor pris på.  

Vi planlegger også påskevandring for barna i år, og gleder 

oss stort til det. Påskevandringen vil foregå ute i berget, 

hvor vi går fra post til post og vandrer oss gjennom hoved 

innholdet i påsken.  

Barna skal også få lage påskepynt, som de får med seg 

hjem. På Dagros har vi mange kreative barn som synes 

det er kjempe kjekt å få lage fine ting, det er kjekt å se 

hvordan kreativiteten blomstrer.  

Supert med en tilbakemelding dersom ditt barn skal ha fri 

i forbindelse med påsken. Det gjør det lettere for oss å 

planlegge, når vi vet hvor mange barn som kommer i 

påske uken.  
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