Mars
2021
MÅNEDSBREV

Vårmåneden mars i Snehvit
Våren er kommet og vi har hatt mange deilige dager i
barnehagen i mars måned. Tiden flyr så fort og da er det
godt å ha mange flotte minner å se tilbake på.
Første uken i mars startet med tema klima og miljø og med
slagordet «små steg for kloden». Vi har plukket søppel i
naturen og vi har lært om kildesortering og betydningen av
svanemerkede produkter. Barna har blitt veldig opptatte av
miljøet vårt og plukker søppel når vi er på tur og barna
bemerker hver gang de ser et svanemerke :) Hipp hurra for
barnehagedagen som ble feiret 9. mars.
Lokalhistorien i mars har vært om Torbjørnsbu gruver. Vi
har lært om gruvene og om jernmalmen som kom der i fra.
Vi gikk tur til byen og besøkte kanonene på Batteriet, som
er laget av jern-malmen som kom fra gruvene.
I uke 11 og 12 har vi hatt ulike påskeaktiviteter. Barna har
laget masse flott påskepynt, sunget påskesanger, hørt
påskeevangeliet, lest boken om «hvor er påskeegget?» og
hørt fortellingen om påskeharen. 23. mars ble det deilig
påskelunsj med nystekte rundstykke, eggerøre og annet
godt pålegg. Appetitten var stor og det var ikke et eneste
rundstykke igjen :) 25. mars fikk vi besøk av påskeharen.
Det var stor spenning fra morgenen og det var en ivrig
gjeng som gikk på jakt etter påskeeggene som påskeharen
hadde gjemt i hagen vår :)
Torsdag i uke 11 var vi så heldige å få besøk av en mamma
som gjorde et realfagseksperiment for oss. Tusen takk for
initiativet til en gøy aktivitet sammen med barna :)
Fredag 26. mars var det bursdagsfeiring. Hipp hurra for
bursdagsbarnet som fyller 3 år i påsken og tusen takk for
deilig kake :)
Nå er det tid for påskeferie og vi vil ønske alle en herlig
ferie sammen med de skjønne barna deres <3
Mange påskeklemmer fra Anniken, Sissel, Lene og Grethe

Månedsplan for April
Månedens tema: Årstiden vår
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Månedens sang: Våt samba
Månedens fortelling/bok: Bukkene Bruse
begynner på skolen/Lars er Lars

Eventyr fra snakkepakka: Gruffalo
Sprusikk/Språk + musikk: Triangel
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Realfag: Menneskets livssyklus
Være sammen: Vi er forskjellige
Lokalhistorie: Kolbjørn

19. april blir det dåp for rosarussen

Det blir foreldremøte 27.04 kl.18.00
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vi gjorde forrige vår og med god avstand.

