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Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 2 
GUL: Lek ute/ inne  
RØD: Samling: Kroppen er min

9 
GUL: Lek ute/ inne  
RØD: Samling: Kroppen er min

12 
GUL: Lek ute/ inne. 
RØD: Språkgrupper og 
Matematikk- aktivitet 

16 
GUL: Samling: vennskap og 
følelser, med Kanin og Pinnsvin ☺ 

RØD: Samling: Kroppen er min 

23 
GUL: Samling- farger. Har du på 
deg noe gult i dag? 
RØD: Samling farger 
Ha på deg noe gult- 
dag! ☺ 
(Begge grupper, gul og rød)  

26 
GUL: Påskeaktivitet 
RØD: Språkgrupper og 
Matematikk- aktivitet 

15 
GUL og RØD:  
Matematikk- dag!  

 Makaroni og kjøttsaus

22 
GUL: Lek ute/ inne 
Vi feirer Malvin som blir 3 år 

i dag  Hipp Hurra! 

RØD: Utedag. 
  

 Fiskepinner m/poteter 

19 
GUL: Påskeaktivitet 
RØD: Språkgrupper og 
Matematikk- aktivitet 

Vi feirer Dennis som blir 6 år i 

morgen  Hipp Hurra!

24 
GUL: Turdag 
RØD: Påskesamling og aktivitet 

 Havregrøt til frokost

12 

3 
GUL: Turdag 
RØD: Superklubben 

 Havregrøt til frokost

11 
GUL: Matematikkaktivitet: lego. 
RØD: TURDAG 

 Tomatsuppe

25 
GUL: Påskeaktivitet/ samling 
RØD: TURDAG  

 Betasuppe 

8 
GUL: Lek ute/ inne 
RØD: Utedag 

 Fiskeboller i hvit saus

9 

10 
GUL: Turdag 
RØD: Superklubben 

 Havregrøt til frokost 

5 
GUL: Lek ute/ inne. 
RØD: Språkgrupper og 
Matematikk- aktivitet 

Vi feirer Henrik som blir 6 år i 

morgen!  Hipp Hurra! 

10 

1 
GUL: Lek ute/ inne 
RØD: Utedag 
Vi feirer Milla som blir 4 år i 

dag   Hipp Hurra! 

 Lapskaus

11 17 
GUL: Turdag 
RØD: Påskesamling og aktivitet 

Havregrøt til frokost 

4 
GUL: Matematikkaktivitet: lego.  
RØD: TURDAG  

Ostesmørbrød

18  
GUL: Matematikkaktivitet: bake. 
RØD: TURDAG  

Fiskekaker i lompe
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Februar 

 
Rød Gruppe:  
Tenk at nå er vi i mars og våren kommer snart ☺. Vi gleder oss til å se blomster og trær våkne til liv, og tenk på alle de småkrypene vi kan 
finne og lage hus og hytter til! Gøy at vi fikk litt snø på tampen av vinteren også.  Vi koser oss ute, for vi er gode til å kle oss godt! Det er 
veldig gøy å leke med vann på regnfulle dager, og regnvotter kommer godt med så vi ikke blir kalde på hendene våre. Det er viktig at det er klær 
til all slags vær i hylla. 

Vi har markert samenes nasjonaldag, hvor vi har sett på bilder, snakket om samenes kultur, draktene deres og malt det samiske flagget. 
Vi har hatt karneval med alt som hører med ☺ På karnevalet fikk vi vist oss frem i de flotte kostymene våre, vi var på show med Kloven-Lill. Til lunsj hadde vi 
pizza, og kake til dessert. FOR en dag ☺ ☺  

Vi skal ha «Kroppen er min» som tema hele måneden. Vi fortsetter arbeidet med vi har jobbet med, se eget skriv som blir levert ut! 

Matematikk- dag på hele huset i mars: 1- 2- 3 ☺ En hel dag full av spennende matematiske oppgaver og aktiviteter. 
I barnehagen jobber vi jevnlig med fagområdet «Antall, rom og form» fra rammeplanen, og det er mye matematisk innsikt vi får i hverdagen. For eksempel ved at 
barna er med på baking og matlaging, ved å spille spill, snakke om størrelser og mengder mens vi bygger lego, vi lærer matematiske begreper gjennom eventyr 
(først/ sist, minst/ mellomst/ størst). Barna skal få en grunnleggende matematisk innsikt i barnehagen. Rammeplanen sier at vi skal legge til rette for lekende og 
undersøkende arbeid blant annet med former, mønstre, sortering, tall, telling og måling. Arbeid med fagområdet skal stimulere barns undring, nysgjerrighet og 
motivasjon for problemløsning.  

Gul Gruppe:  
Karneval var den store festen i februar. Vi koset oss med hjemmelaget pizza og muffins. Og med klovnen Lill på besøk, ble det show, latter og god stemning. En 
topp dag for alle☺ I Februar har vi fortsatt med samlinger om vennskap og følelser, og blitt bedre kjent med karakterene Kanin og Pinnsvin, fra vennebøkene. Det 
var veldig stas da de faktisk dukket opp i form av ekte bamser, og ikke bare var på bilder og i bøkene! De holder på å lære oss om å dele med hverandre ☺ Til nå 
har de hatt med seg eple og banan som vi har delt med hverandre. (Nå forbinder barna nesten samlingene med at de skal smake på noe.. haha!) Vi har også 
vært innom det å dele på leker, og å vente på tur ☺ Barna liker godt disse samlingene, og vi gleder oss til hva Kanin og Pinnsvin skal vise oss neste gang ☺ 

På de kaldeste dagene har vi koset oss inne, da det blir for kaldt for de små med mange kuldegrader. Vi leker, synger og danser blant annet. Rytmeegg er 
populært for tiden, det er også «Mini røris» (det kan dere søke opp på youtube), hvor vi tar i bruk ulike bevegelser som å krabbe, hoppe, sykle, åle seg osv! ☺ 
Veldig gøy synes barna, de etterspør det stadig vekk ☺ «Ha på deg noe grønt- dag» var veldig stas, med samling hvor vi snakket om ting som har grønn farge, 
sang, og smakte på grønne frukt og grønnsaker (kiwi, brokkoli, agurk og druer). Vi er blitt gode til å utforske farger, og denne måneden er det gul farge som er i 
fokus! ☺ Vi håper på masse sol og godt vær i mars, slik at vi kan komme mer ut og utfolde oss mye i naturen ☺  

13 
Tema: PÅSKE 

31  

BHG ER STENGT 

30 
GUL: Lek ute/ inne 
RØD: Lek ute/ inne 

Vi feirer Emine som blir 5 år i 

morgen.  Hipp Hurra!

29 
GUL: Lek ute/ inne 
RØD: Lek ute/ inne 

 Kylling, wok og nudler

GUL
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Ta kontakt om det skulle være noe: Wenche 37088885/ 48253355 
Vi ønsker dere alle en flott mars måned!  Vennlig hilsen personalet i Eplehagen Barnehage ☺  

Vi må komme tilbake til dere angående foreldremøte i april


