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Vårmåneden mars i Snehvit
Det er deilig med vår her i barnehagen og denne
måneden har vært kreativ, innholdrik og gøyal for
både store og små.
Vi har observert mange vårtegn både på turene vi
har vært på, men også her i hagen. I hagen har vi
sett fine snø-klokker. PÅ tur så vi hestehov, krokus,
små insekter som har kommet frem fra kongler og
barn. Vi har sett huller i snøen, og hørt sildring av
bekk og fuglesang. Det er en deilig tid hvor vi har
vært mye utendørs! Månedens eventyr har vært
«haren og skilpadden», der haren var raskt og litt lat,
og skilpadden var sakte, men vant kappløpet likevel.
Vi har prøvd oss på munnmotoriske øvelser og brukt
speil til øvelsen. Det var kjempe artig! På torsdagene
har vi hobby og da har vi laget både harer og skilpadder, i tillegg til at barna har brukt mye tid på
påske-pynt.
Månedens realfag-tema «romforståelse» har det
vært mye fokus på i mars. Vi har bygd mange fine
hytter der vi har hatt fokus på å bruke preposisjonsuttrykk ( over, under, inni o.l ) mens vi leker med barna. Vi har hatt papp-esker tilgjengelig som barna
kan gå oppi/ut av og de har vært med å flytte et
helt lekehus i hagen. Vi har lekt gjemsel, noe som
også er en fin aktivitet for å bevisstgjøre barna og
skape en romforståelse. Vi har laget ulike kart med
barna der de har laget kart over uteområdet, men
også laget «symbolsk turkart» med utgangspunkt i
kjennemerker langs tur-ruta.
Vi har hatt dager denne måneden der vi har jobbet
med prosjektet « kardemomme by». Barna har studert og malt kardemomme by-hus. Både tårnet til
Tobias, huset til tante Sofie og bakerens hus er blitt
malt. I tillegg har vi hørt på sangene og hørt spennende historier fra Kardemomme by boken om da
de tre røveren Kasper, Jesper og Jonathan røvet
mat fra pølsemakerens butikk og om den gang det
brant i tårnet til Tobias.
Vi har oppgradert barnehagens lekemiljø inne; der vi
har fått spennende lysbord/ lyskuber og ulike sansemateriell og organza-stoff . Det falt i smak hos barna
og det innbyr til lek og læring!

I førskolegruppen har vi lest boken « Salma sykler» og Lyset har
lært oss trafikkregler og viktigheten av å bruke sykkelhjelm.
Vi har spilt rime-spill og lekt oss
med ord, og preposisjoner. Vi
har brukt målebånd, lekepenger og tatt i bruk centicubes.

15. mars markerte vi Barnehagedagen ! Vi pyntet hvert vårt røde vennskaps-hjerte og vi
skrev på hjertet hva barna likte best å gjøre sammen med vennene sine. Vi var på tur
den dagen og tok med «fallskjermen» vår, der vi samarbeidet med å folde den ut. Da vi
kom hjem fra tur koste vi oss med vafler med syltetøy! En koselig dag med et viktig tema.
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