
                   Februar på Ruffen 
 Som vi har kosa oss i februar       

Vi har feiret samenes nasjonaldag den 6 
februar i barnehagen. Vi har sett på bilder 
av samene og tradisjonene deres, hørt på 
samiske barnesanger og sunget så godt vi 
kan med. Vi feiret dagen ute med ulike 
aktiviteter/leker, sang og musikk og spist 
Bidos og gakkobrød. Det ble en kjempefin 
dag for store og små. 

Sol uken ble også veldig fin og godt markert 
av oss. vi lagde så mange fine soler i ulike 
farger som vi dekorerte avdelingen med og 
barna gjorde alt selv.  

Vi lagde solboller 
og barna var med 
på å lage deig og 
bake ut. De ble 
kjempegode og ble 
spist opp etter lunsj.   

Vi var og ute og sang til sola, så høyt vi kunne 
og kunne kanskje glimte noen få solstråler 
den dagen. 

Vi avsluttet uken med hakkebakkefest. 
Barna hadde selv laget kostymet og de 
som ville ble malt i ansiktet. Det ble gøy 
og vi ser at vi enda ikke er ferdig med 
hakkebakkeskogen       

 

Vi hadde også mange fine turer og på en av turene 
fant vi ut hvor dyrene i hakkebakkeskogen bodde 
og der henger det nå skilt.  

Hvis dere lurer på hvor hakkebakkeskogen vår 
ligger er det bare å spørre barna så viser de nok 
dere det gladelig      



                     Mars på ruffen 
Nå er vi kommet til mars og planen 
over hva vi skal gjøre henger på døra. 
Det blir også lagt ut på Meløy 
kommune sin hjemmeside om dere 
ønsker å ha den hjemme. 

Denne måneden markerer vi barnehagedagen den 10 mars og temaet i år er *ULIKE 
SAMMEN*. Fokuset her er å skape aksept for ulikheter og fellesskap til tross for 
ulikheter. Vi skal høre på musikk fra ulike kulturer, samt endre litt på noen typiske 
sanger for å gjøre dem mer tolerante ovenfor ulikheter. Vi skal og fortelle ulike 
fortellinger hvor vi bytter ut det typiske som de tre bukkene bruse blir til de tre 
vennene blir venn med trollet og drar til seters for å spise godteri. Jeg tror dette blir 
veldig spennende og er med på å skape en mer aksept for forskjeller og ulikheter.  

Utenom dette så skal vi lage en vanlig muslimsk rett, mandag den 9 mars. Kylling i 
karri. Det blir spennende med smaker og snakke litt om ulike kulturer. 

Vi skal også lage mange forskjellige håndavtrykk i ulike farger som vi skal dekorere 
porten vår med. Vi har samlet inn mange pinner når vi var på tur før vinterferien 
som vi skal lage drager av. Vi prøveflyr dragene våre på barnehagedagen.  

Vi drar nok temaet ut i måneden. Dette håper vi vil gi en større forståelse og gjerne 
spør barna deres hjemme om nettopp dette som vi driver med i barnehagen.  

Utenom dette har vi faste aktivitetsdager som vi varierer uke til uke. Vi ønsker å 
skape noe sammen og ha mange ulike fine prosesser som vi kan ha stor glede av. 

På veggene våre har vi dekorert med tall fra 1 til 10 og ved bokhjørnet vårt henger 
nå hele alfabetet. Dette for å gjøre barna mer kjent med tall og bokstaver. Vi skal 
finne vår egen bokstav eller noen andre sine og tallet på alderen vår.  

Utenom dette blir nok hakkebakkeskogen med oss videre. Dette har blitt en slager 
og vi følger ungenes interesse. Musikken kan vi nesten utenat og det gir oss godt 
humør og danseglede      Hakkebakkeskogen har vi funnet og noen av dyrene har 
fått navneskilt på husene sine.  

Turdagene blir som normalt, men for harene så blir det mer av bålmat og 
varmmåltid ute etter deres ønske.  

Men vi har byttet navn på marihønene våre. De henter nå ekorn og det er fordi de 
aller minste har fått navnet marihøner. Vi har hengt opp bilde ved ekorn-bordet og 
snakker en del om dette for å gjøre de mer kjent med navnet og få et større forhold 
til det selv.  

Utenom dette så ønsker vi dere en fin 
mars og vi gleder oss til denne måneden 
sammen med Ruffenbarna vår.  
 

Hilsen oss på Ruffen        


