
Tilbakeblikk på mars   

Mars måned er over med både vår- og vintervær. Her er noe av det vi har gjort på 

Tømmerstokken i løpet av måneden: 

 

 

     

  

 

 

 

                                                       

 

    

                                  

 

 

 

Vi tok enda en tur til Oslo, da 

denne turen ble snakket om og 

etterspurt av barna. Denne 

gangen ble det reist med egen 

buss og sammen med barn fra de  

andre basene. Vi så på 

dinosaurskjellett og på forskjellig 

dyrebæsj. Dette synes barna var 

interessant og morsomt. 

               

  

I Rammeplan står det:  

Personalet skal støtte og 

berike barnas initiativ, 

undring, nysgjerrighet, 

kreativitet, læringslyst og 

tiltro til egne evner. 



Insektshotell, spindelvev og skogsrom med dyr 

              

 

 

 

 

 

        

 

 

   

Vi har jobbet med barnas interesse for dyr og insekter. I mars måned har vi derfor laget et 

spindelvev for den store edderkoppen vår, og startet snekringen av et insektshotell. Vi har 

sett spor av forskjellige dyr på turene våre, og laget et skogsrom med dyr på basen. 

Eventyret: De tre bukkene Bruse har også vært svært populært. Barna har laget bukker og 

troll av plastelina. Planlegging og gjennomføring skjer sammen med barna. 

I årsplanen står det: 

Når barnet er med på alt som skjer i barnehagen, i alle ledd- oppdage, planlegge, gjøre og 

evaluere, vil det bli stimulert til å lære og reflektere over egne handlinger og væremåte. 

Vi ser at gjennom disse 

aktivitetene utvikler 

barna blant annet et 

rikere språk og 

begynnende 

realfagskompetanse.  

For eksempel: Ved å 

snekre og sage – lærer 

barna begrepene: 

Hammer, spiker, sag. 

Hva er lang og hva er 

kort?  



Andre aktiviteter i mars 

I mars har vi også hatt: Foreldrekaffe der foresatte hadde med forskjellige matretter. Vi 

hadde stasjoner med forskjellige kulturelle innslag som: Etiopisk kafferituale, somalisk 

dans og polsk vårrituale.  

Vi har feiret bursdagen til Esra 1 år, Maira 4 år og Nora 3 år. 😊 

Vi har hatt påskeaktiviteter som: Å så karse og lage kyllinger av forskjellige materialer.  

Vi har sist men ikke minst vært på mange spennende turer.  

Hvis dere har spørsmål eller annet så er det bare å ta kontakt med oss på basen. 

 

Mvh personalet på Tømmerstokken 

 

                                                                   

             

                                            

 

 

       


