Månedsbrev fra
Revehiet Mars 2020

Dager å merke seg:
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2.mars: Ha med dag
10.mars: Barnehagedagen 2020,
Uke 11 og 12: Storefot TURN
14.mars: Hurra for Emmy 5 år
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30.mars: Hurra for Sigurd 4 år

Vips -så er nok en måned over og her er et tilbakeblikk på FEBRUAR. Februar har vært både vinter
og vår, men nok aller mest vår. Et glimt av vinter fikk vi imidlertid i starten på måneden med dager
med aking. Røde kinn, ivrige armer og bein på ake-matter og fornøyde, store smil som smakte på
deilig snø.
Hurra for mangfold!
I anledning samenes dag, 6.februar, hadde vi en uke med lassokast, reinsdyrgryte, eventyr, flagg,
farger og joik. En god blanding med andre ord, for å gi oss et lite innblikk i samisk tradisjon og
kultur. Å kaste med lasso var gøy. Selv om dyret vårt stod stille, var det ikke så lett. Kim holdt
orden og ga støttende ord til lassokasterne. Gode historier hører med. Jonas kan kunsten å
trollbinde og fortalte sitt eventyr om reinsdyr over vidda på jakt etter mat og en lyd.
Hvorfor markerer vi denne dagen?
Rammeplan, fagområdet Nærmiljø og samfunn sier:

Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og
fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet

Storefot!
Vi fanger «reinsdyr «

Lihkku beivviin

Lasso’n kommer

Storefot
Skiskolen ble avsluttet med fest og premieutdeling etter 5 fine skidager på Ringkollen. Vi har også
hatt en fin dag på Vik skole hvor skolegården ble utforsket etter alle kunstens regler. Det å ta
uformelle besøk på skolene, er først og fremt godt for barna her og nå, men er også nyttig til
skolestart. I mars er vi så heldige at vi skal på turn. To instruktører kommer til hallen og vi skal få
være med på turn 6 ganger.
Sanser og fantasi!
Så var det tid for karneval i Naturbarnehagen. Med ønske om å unngå kjøpepress og kommersielle
kostymer, og med god hjelp av dere foreldre, fikk vi t-skjorter vi skulle bruke til kostymet vårt.
Morsomt, billig og gjenbruk? Ja, det kan vi si. Tema ble dyr og fugler. Så startet jobben med hva vi
ville være. Jeg vil være ….hettemåke….grevling…rev…ulv. Prosessen var godt i gang. Maling,
farger og t-skjorter, og alle skapte på sin måte. Det var så fint å se og det er det som er så bra med
slike aktiviteter. Det å finne sin egen måte å gjøre det på, kreativ tenking.
Ei oppdaget at våtservietten hun tørket seg av på, hadde så fine farger sammen og brukte den til å
trykke på genseren. Noen ønsket seg «hår» og sydde selv på garn. Kan jeg få bruke nål, det har jeg
aldri gjort før. Da ble det som Pippi så fint har lært oss: Det har jeg ikke gjort før så det klarer jeg
helt sikkert og garn ble festet på. Noen brukte ark som «sjablong» og noen ville ha glitter. Noen
ville ha alt. Noen malte øyne og ansikt rett på genseren sin, mens andre malte kroppen til dyret.
Det var prosessen som var viktig, og ikke nødvendigvis at det ble helt likt dyret man hadde valgt.
Farger? «Det er jo de samiske fargene «var det noen som sa da de så malingen. Det å blande farger
og finne frem til akkurat den brunfargen «min rev «skal ha, ja, det var morsomt. For på veien til å
få «sin farge», ja, da var en innom mange morsomme farger i kategorien brun
Hvordan får vi
oransje? Går det an å få rosa når vi har rød, men ikke hvit? Ja, vi fant ut av mye med farger vi.
Karnevalet ble en festdag sammen med Elger på Solplassen.Det var lett å se at kostymene gjorde oss
stolte «Den er egentlig mamma sin, jeg synes den er så fin jeg». Vi danset, vi lekte, vi lo og vi spiste
pølser og godteri Selve godteriet måtte vi jobbe for å få. Det hang i et tre og alle fikk slå 1 og 2
ganger hver.Hm. det var ikke så lett, men latter og spenning ga resultat

Skaperglede og kreativitet

Rammeplanen, fagområdet Kunst, kultur og kreativitet sier:
Barnehagen skal legge til rett for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være
sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk

Å gjøre noe mange ganger er viktig!
Det gjelder i lek og det gjelder for grunnleggende motoriske ferdigheter som rulle, løpe, kaste, stå
på et bein og hoppe. Å få øve seg, igjen og igjen og igjen. Dette gjør vi i naturen, men med
mathytta som base, tok vi oss en tur i hallen. Der ga Kim oss ulike oppgaver hvor f.eks.balansen
fikk øvd seg. To og to gikk sammen om å balansere en ball mellom seg. Så skulle man flytte på seg
og unngå at ballen falt ned. En annen oppgave var å balansere over en benk samtidig som Kim
kastet ball. Gjett om det var gøy!
Å spille spill er både morsomt og lærerikt!
Det å vente på tur, lytte, forholde seg til regler,
nye ord og begreper, kjenne på følelsen av å
vinne og tape, mestring.
På mange måter har spill samme betydning for
barnas matematikkutvikling som bøker har for
leseutvikling

Å leke med bokstaver og ord er morsomt og lærerikt!
Oppdage «min» bokstav, S. ssss lyden, finn ord som begynner på B… båt,
banan… hva/hvem tenker jeg på nå, det er noe du ser på himmelen, de
blinker, mange, gule…lek med rim, gris -fis, er noen eksempler på
språkaktiviteter. Lek med språk symboler og tekst stimulerer til språklig

nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

Siste uka i måneden var det vinterferie for mange. For de som ikke hadde vinterferie, ble det en
uke sammen med rådyr og elger. Det ble en fin uke, og vennskapsbånd og samhold på tvers av
avdelingene ble styrket. Vi koste oss på stranda, på skattejakt og på utforskning i skogen, alt i en
solfylt vårlig uke.

Det handler om å se!

Hverdag med barn er full av varme, latter, humor, omsorg, lek og kjærlighet
Vi er ved klatrestativet i barnehagen og et barn glipper taket fra nettet og faller ned på sanda.
Det går bra, Hiawata gutten er på beina raskt, men gråter. Røde fjær jente har betraktet det hele
fra der hun sitter på knærne under taket «på hytta». Hun reiser seg opp og sier: Gi den et
spark. Hun viser med beinet sitt mens hun sier: «dumme klatrestativ, nå må du skjerpe deg»
Magiske ord, og det triste ble raskt tryllet om til latter. Både for den som slo seg, for den som
sa de kloke ord, og for oss rundt
I februar har vi feiret Ask. Hipp hurra for 4 åringen vår og gratulerer så mye!

NY måned- MARS

Mars gir oss sludd og gåseungeskudd skrev Alf Prøysen. Ja, det stemmer vel fortsatt det
Vi fortsetter med 1 uke i mathytta, før turen vår går til skogs.
BARNEHAGEDAGEN, hva er det?
Husker dere vi inviterete til fuglekassesnekring i fjor under tema «Jeg lurer på»? Hvert år, i mars,
markeres barnehagedagen for å synliggjøre barnehagens arbeid. Tema i år er ulike sammen, og
dagen markeres for å synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvalitet i barnehagen. En av barnehagens
viktigste oppgaver er å jobbe for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i
barnehagefellesskapet. Det skal være «rom og plass» til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn,
sosiale, etniske og kulturell bakgrunn.

Vi inviterer til aktiviteter som vil vise hvordan barnehagen jobber, både generelt og med dette
tema. Det er en fin anledning for dere foreldre til å delta i barnehagens fellesskap, og vi håper dere
har mulighet til å komme.
Det å være en del av fellesskapet og oppleve tilhørighet jobber vi med kontinuerlig.
Da vi bakte fastelavnsboller, var det 7 uker til påske. Mars betyr også påskeforberedelser. Gult, kult,
høne, egg, nøtter og krim.
Det er tid for å gjøre fuglekasser klare for nye familier og vi følger med hva som skjer i jorda. Det
snøen har gjemt, har vi for lengst oppdaget. Men, nå har jo snøen gjemt det igjen og vi fortsetter å
følge med. Våren er også tid for foreldresamtaler. Mikkel Revehiet har meldt sin ankomst. Den lille
reven vil være med barna hjem for en kort tid. Og ikke minst skal vi feire to bursdagsbarn. Mars er
nemlig måneden til Emmy og Sigurd L. Hipp hurra
Revehilsen fra
Jonas, Kim og Inger

Sortere og
samle!

Så kommer våren, og våren er
ei lita gulgrønn jente som kaster fargene opp av kurven sin og
setter fuglene tilbake i trærne og henger sola høyere opp på
himmelen og gir den varmere stråler.
Hun tar isen av vannene og putter god gurglelyd i bekken igjen -

Hva
skjedde?

og menneskene får tynnere klær og varme
smil, og kanskje høye iskrem å bære på.
Arild Nyquist

