
Månedsbrev for Dagros, mars 2020 
 

 

 

* Det blir skolebesøk for de barna som skal begynne på Bore skole,  

   onsdag 18.03. Denne dagen skal barna få omvisning på skolen.  

   Husk å ta med bilstol. De kan settes i «eggeskuret», takk! 

* Torsdag 26. mars blir det påskekos i berget. Familien er  

   velkommen! Se eget skriv når det nærmer seg. 

* I tiden fremover kommer Maria til å være en del borte pga praksis.  

   Blanka kommer til å være mer sammen med oss  

Bursdager i mars: 

Ivar, Dina Aurora og Thea  

Gratulerer så mye!!! 

Gjennom arbeid med natur, miljø og 

teknologi skal barnehagen bidra til at 

barna: 

 opplever og utforsker naturen 

og naturens mangfold 

 får gode opplevelser med 

friluftsliv året rundt 

 opplever, utforsker og 

eksperimenterer med 

naturfenomener og fysiske 

lover 

 får kjennskap til naturen og 

bærekraftig utvikling, lærer 

av naturen og utvikler respekt 

og begynnende forståelse for 

hvordan de kan ta vare på 

naturen 

 får kunnskap om dyr og 

dyreliv 

 lager konstruksjoner av ulike 

materialer og utforsker 

muligheter som ligger i 

redskaper og teknologi 

 får kjennskap til menneskets 

livssyklus. 

 

 
Månedens sang: 

Hysj, kan du høre gresset gro  

Hysj, kan du høre en meitemark som lo 

Hysj, kan du høre en maur gå forbi. 

Da skal du være helt stille og si: 

Hei, alle insekter, alle små dyr. Dere som kryper og kravler 

og kryr. Jeg er et menneske og jeg er snill, vær i min hage 

så lenge du vil. 

Karnevalet ble en stor suksess. Barna 

elsket å kle seg ut og de var fulle av 

forventning. I samling ble alle 

karakterene sunget om og de fikk stå på 

scenen. Etterpå fikk de smake 

heksebrygg, leke stolleken og andre 

leker og så fikk de fiske rosinesker og 

se på «kino». Tryllekunstnerene tryllet 

både fram ting og bort ting. Dette var 

spennende. Så var det pølsefest og 

fruktspyd og alle var svært fornøyd!  

I mars skal vi høre om hva som skjer på 

gården når det våres. De siste to ukene 

før påske blir det påskebudskapet som 

vil stå i fokus. Etter påske kommer vi 

til å fortsette med temaet om våren og 

gården. 

Månedens utfordring: 

Noen ganger trenger barna 

støtte til å si nei på en god 

måte. Vi lærer dem at de 

kan vise at de mener alvor 

ved å markere med hendene 

når de virkelig mener «nei 

eller «stopp». Fint om dere 

snakker om dette hjemme 

også. 

Vel møtt til foreldresamtale i mars. Tider for 

samtalene står på tavlen. 


