
Månedsplan for Haukene – april 2012  

Tema: Kroppen? Mål: Bli kjent med egen kropp, følelser og sanser. 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag Fredag 
 

Uke nr 15 

9.-13. april 

 

Ordens-barn: 

Even og Sunniva 

2. påskedag 

Barnehagen stengt 

 

Førskole dag med 

spillgrupper. 

Vi pakker til Mjølfjell.  

Mjølfjell 
Vi møtes på togstasjonen. 

 

Mjølfjell 

 

Mjølfjell 

Uke nr 16 

16.-20. april 

Ordens-barn: 

Oliver og Nora 
 

Ute aktiviteter 

Elever fra Olvik vgs 

planlegger nye 

aktiviteter hver 

mandag 

 

Førskoledag 

To grupper med 

temaarbeid og 

snakkepakke(forlyd) 

 

Tur /uteaktiviteter 

 
Varm lunsj 

Tur /uteaktiviteter 

Utegym/drama 

Bading for 4 barn 

Andrea 6 år  

Tur /uteaktiviteter 

 
Varm lunsj 

Uke nr 17 

23.-27. april 

Ordens-barn: 

William, Jonathan og 

Bertine 
 

Ute aktiviteter 

Elever fra Olvik vgs 

planlegger nye 

aktiviteter hver 

mandag 

Førskoledag 

To grupper med 

temaarbeid og 

snakkepakke(forlyd) 

 

Tur/uteaktiviteter 

 
Varm lunsj 

Tur/uteaktiviteter 

Dans 

Drama 

Bading for 4 barn 

Tur/uteaktiviteter 

Lekedag

 
Varm lunsj 

Uke nr 18 

30.-4. mai 

Ordens-barn: 

Vilde og Andrea 

Ute aktiviteter 

Elever fra Olvik vgs 

planlegger aktiviteter  

1.mai  

Barnehagen stengt 

 

Tur /uteaktiviteter 

 

 

Varm lunsj 

Tur /uteaktiviteter 

 

Bading for 4 barn 

 

Tur/uteaktiviteter 

 

Varm lunsj 
 

Kroppen er kanskje det viktigste vi har, 

bortsett fra tennene da, for dem tygger vi 

med. 

Sandra, 6 år 



MÅNEDSBREV FOR HAUKENE mars 2012 

Evaluering av måneden som har vært: 

Nå er vi ferdig med et tre måneder langt prosjekt som har handlet om dyr 

og dyrespor. Vi har hatt fokus på dyr i norsk natur som vi også finner i 

hakkebakkeskogen; Elg, bjørn, hare, mus, ekorn og rev. Vi har funnet 

bilder av de ulike dyrene og spor etter dem. Barna har vært i skogen å letet 

etter spor, og vi har blant annet funnet kongler spist av ekorn. Barna har  

deltatt i ulike gruppeaktiviteter: skrivedans, snakkepakken, spillgrupper, 

hinderløyper og drama. Barna har også blitt kjent med ulike tresorter som 

gran, furu og bjørk.  På Høyden har vi laget revehi, trehytte ( vi er enda 

ikke ferdig ) og sanseløype. 

       

Vi har i spillgruppene har vi blant annet spilt ”Junior Alias”, her får barna utdelt 

en bunke bildekort hver som de etter tur må beskrive for et annet barn, det 

andre barnet skal da gjette hvilket bilde som er blitt beskrevet. Barna  har bare 

en gitt tid til å beskrive og gjette. I dette spillet får barna blant annet øvelse i 

konsentrasjon, språk og begreper.  

Vi øver på dramatiseringen vår så ofte vi finner tid.. Og håper vi kan vise dere det 

ferdige produktet i slutten av april måned. 

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

De neste tre månedene skal vi innom alle fagområdene i 

rammeplanen.  

Med hovedfokus på :  

 Antall, rom og form 

 Kropp, bevegelse og helse 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 

 

Vi starter med et nytt og spennende prosjekt denne måneden. Tema er kroppen. 

Det er et ganske omfattende prosjekt, men vi har tre måneder på oss og vi velger 

oss ut delmål slik at planene våre blir gjennomførbart. Denne måneden vil vi 

først starte med å snakke med barna om prosjektet slik at de får uttrykke hva de 

tenker om temaet og komme med innslag og forslag til hva de synes er mest 

spennende å jobbe med. Vi skal ha om sanser og følelser, men også om dna og 

arv. Hvem er jeg? Er et filosofisk spørsmål vi starter med. 

I førskolegruppene skal vi ha grupper med temarelaterte oppgaver, 

snakkepakkens bokstavlyd oppgaver og mattematikk.  

  



Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? Hvordan lar vi barna få være med og bestemme sin hverdag i barnehagen? 

Vi tar bilder som vi legger ut på nettsiden vår. 

www.skogenbarnehage.no 

Vi skal skrive dagen i dag.  

Vi viser bilder i fotorammen vår i garderoben. 

 

Vi observerer leken til barna og har daglige samlinger slik at vi da kan finne ut 

hva barna er opptatt av og deretter tilpasse planer våre. 

Barna er ordensbarn i par og får bestemme og tilberede middag den uken de har 

ansvar. 

Vi er opptatt av å være lydhøre for barnas innspill og endrer gjerne oppsatt plan 

for gode barneforslag! 

Barna er store og fortjener å bli hørt  

Hvordan praktiserer vi målet med å være aktiv voksne? Praktiske opplysninger: 

 Tilstedeværelse ”her og nå” 

 Kreative og engasjerte voksne 

 Positive, lyttende og støttende voksne 
 Lære barna å kjenne for å kunne vite hva de trenger fra oss voksne. 

 Husk at alt yttertøy skal hjem til helgen! 

 Sekk med drikkeflaske 

 Det er litt mye tøy i garderoben vår. Et sett med regntøy, en dress og to 
ekstra skift er nok.  

 Oversikt over barnas sommerferie må leveres inn innen uke 15 

 

http://www.skogenbarnehage.no/

