
MARS 

 Februar gikk som vanlig utrolig fort. Det har vært 

kaldt ute, men takket være sola så har vi hatt 

uteleik så og si hver dag. Nå når mars og våren 

kommer, håper vi på litt mildere vær. I mars 

kommer vi til å ha påsketema i tillegg til at vi 

holder på med troll. Barna er glade i Bukkene 

Bruse, og trollet er spennende. Vi fant også en 

spilleliste om et lite troll i skogen med Maj Britt 

Andersen på Youtube, det slo an       Vi velger 

derfor å ha «trollfest» i stedet for 

karneval/solfest i år. Dato for denne festen 

kommer senere, vi må jobbe litt med temaet først, 

samt lage oss noen enkle til kostymer       

Vi jobber som dere vet med det fysiske miljøet på 

avdelinga. Vi har derfor laget en stasjon midt på 

gulvet: 

 

Voksen: «ha du leika litt me det på golvet?» 

Gutt 3 år: «Ja, ka hette d? E d ei samling?» 

Vi var spente på hvordan barna ville ta i bruk 

denne «samlinga». Vi trudde de ville flytte tingene 

utover hele avdelinga, men det viste seg at barna 

holdt seg rundt «samlinga» når de tok ting derfra. 

Det mest populære var ullsokk-dukkene, et  

Aron fyller 3 år i mars 😊 

Gratulerer med dagen 

 

 

Generell informasjon: 

 

Fredag 19. mars er det 

planleggingsdag. Barnehagen 

er stengt denne dagen. 

 

Det blir foreldresamtaler i 

løpet av måneden. Datoer 

kommer 😊 

 
 



eggeglass og en kaffekopp. Vi tok derfor å 

erstatta noen av leikene med flere kaffekopper og 

diverse kjøkkenutstyr som ikke er typisk leker. 

Det ble en arena for mye fint samspill med koking, 

pådekking og servering.        

 

  
 

Det produseres også mye fint i formingskroken. Vi 

har mala en del, og prøvd oss fram ved å blande 

ulike farger.  

 

 

      

 
  

 

 

 

 

 

Gutt 3 år: «Å kaffe. Å te. 

Oioioi!» 

 

 

 

 

Vi har fått servert mange 

talerkener med nissegraut 

den siste tida 😊 

 

 

 Vi på Sol ønsker alle 

ei riktig god påske. 

 

 

 

 


