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Mandag
Lekegrupper
Mars: - månedens
begrepAntall: Mye, lite,
mange, få, alle, noen,
lite, mye, like mange,
flere, færre, bli
kjent med
tallsymboler

Tirsdag

Onsdag

, 1, 2, 3 osv. skrevet
med både tall og
bokstaver, forandring
av antall ved at vi
legger til/trekker
fra.

Farger: forståelse
for begrepet
farge, lik og ulik
farge, rød, blå,
grønn, gul, svart,
hvit, rosa, lilla,
orange, grå (ulike
nyanser)
Lyse og mørke.
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TURDAG
PAKK SEKKEN MED EN
GOD MATPAKKE.

Avd
møte

6
Lesestund
på biblioteket

Torsdag
Lekegrupper

Fredag
1

MAREN sin siste
dag og vi lager
fruktsalat.

7
VI BESØKER
HELSEHUSET

IKKE GJØR SOM
MORA DI
SIER..;) eller?
Fastelavnsboller
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SUPERKLUBB
Skolen
11
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BARNEHAGEDAG.
« Jeg lurer på »

LESEDAG
Ta med en bok
du liker.
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VI BESØKER
HELSEHUSET

Avd
møte

13
SUPERKLUBB
PÅ SKOLEN
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3 barn fra
småbarn kommer
på besøk til Selja
20
Bibliotek for
RÅDYR
SUPERKLUBB PÅ
SKOLEN

Lekegrupper og
noen går på tur
.21
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TANNTROLL
FEST egen info

27
Tannpleier Salma
Kommer på besøk
Kl.10.15.
SUPERKLUBB.

28
Vi Besøker
Tannklinikken

29

VARMMAT

Lekegrupper og noen
går på tur
13
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MAHMOUD 6 ÅR

Gratulere med dagen
27 mars <3

GOD HELG og det
med sukkertøy og
karameller <3

Tilbakeblikk FEBRUAR<3
På Selja har vi fortsatt med Eventyr også i februar. Vi voksne har lagd eventyrkasser av Rødhette og Ulven, Bukkene Bruse
og Geitekillingen som kan telle til 10…og Karius og Baktus kassen selvfølgelig.
Vi observerer at Barna er litt over middels interessert i TENNER….og tanntroll.
Høydepunktet denne månedene var kanskje å få hilse på en ordentlig liten krokodille ( et hode) og en skilpadde. Krokodillen
har nemlig spisse kjøttetende tenner og skilpadden har ingen, bare gommer. Med dyrene som utgangspunkt har vi også
naturlig snakket mye om alle andre dyrs tenner og hva de liker å spiser. Det har seg nemlig slik at kjøttende dyr har spisse
skarpe tenner og de som spiser grønnsaker har flate..Biblioteket har lånt oss mange fine bøker som vi til stadighet leser.
Månedens roser deles til Emrik og Emmelines bestefar og bestemor for at vi fikk låne «Dyrene deres» Takknemlig for
raushet og for medvirkning rundt barnas interesse <3
Barna har også fått høre om samenes liv og kultur samt at vi markerte samenes nasjonaldag med Joikakak.
VM ble gjennomført til stor stas – til tross for at sneen manglet. Mange ulike leker/aktiviteter og til slutt markerte vi med
en høytidelig premieutdeling. Ski på storskjerm ute med heiarop var et høydepunkt
VI på Selja setter utrolig stor pris på at dere foreldre tar dere tid i hente og bringesituasjonen. Det å ta en kopp kaffe, se
barnet deres finne sin bestevenn og starte opp leken, samtidig som vi snakker sammen, har store ringvirkninger. Vi synes det
er så koselig! Trygge foreldre gir trygge barn. Tusen takk<3
Når dere kommer innom ser dere også hvilke tilbud barna deres får når det gjelder «Rommet som den tredje pedagog».
Lesekroken vår, legekontoret, dukkekroken og ikke minst for å se det barna deres leker med og lager. Alt dette påvirker og
stimulerer barna på en eller annen måte som gjør at fantasi og kreativitet settes i gang og at vennskap dyrkes og at språket
utvikles.
LITT OM MARS.
Vi vil fortsette med eventyr OG spesielt om trollene som ønsker å flytte inn i tennene våre. Bøkene vi har lånt på
biblioteket blir barna aldri leie av å lese,,,så de leser vi vel opp til flere ganger også i mars.
BARNEHAGEDAGEN : Jeg lurer på? Årets tema er barns nysgjerrighet og undring. Ved å være nysgjerrige,
spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Gjennom lek, undring, utforsking og skapende aktiviteter
skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike områder. Vi på Selja vil ha ulike aktiviteter ute og inne denne
dagen. Når barna undrer seg og spør HVORFOR, må vi voksne selvsagt ha tid til å svare. Dette krever tilstedeværelse,<3
Vi vil fortsette å synge å fortelle rim og regler,samt skape mye forskjellig av ulike materialer.
Påsken er også like rundt hjørnet ( I april ) og derfor også mye GULT og Gule aktivteter i slutten av mars.
LEKEGRUPPER. VI deler barn etter interesser og utvikling og legger til rette ulike aktivteter, leser bøker, spiller, går tur
sammen med en voksen som støtter, veileder og videreutvikler. Det observeres trivsel og barna etterlyser deling,
Onsdager er det superklubb for skolestarterne. 10.00
LiVSGLEDE.<3 vi drar på helsehuset med ett stort påskeegg fullt av overraskelser til glede for beboerne, Vi vil synge
karius og baktussangene til dem…. Kanskje noen også her et gebiss å vise oss?
MERKNAD. Vi setter pris på om dere foreldre viser respekt for personalet sin arbeidstid og
barnehagens åpningstid. Det hender vi får litt lengre dager.
Ønsker forståelse…

OM DERE HAR NOE PÅ <3 bare ta kontakt . Ha en fin mars alle <3

Seljas
telefonnummer er:
90 81 36 69.
Der treffes: Heidi,
Jorunn,
Kristin,Torbjørg,
Gry Anita eller May
Elise

