
Månedsplan for Haukene – MARS 2014  
Tema: Små forskere - store oppdagelser! Vi vil, kan og våger  
Mål: Barn lærer bedre ved å erfare selv, prøve selv - enn å bli fortalt ting, derfor får 
 alle barna mulighet til å utforske og eksperimentere og får gleden ved å forstå og få noe til.                               

 

 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke nr 10 

Ordensbarn 
             3. 

Filosofisamling 

            4. 

Turdag 

Varmmat 

             5. 

Førskolegruppe 
Prosjekt- blomsterkasser  

           6. 

        Turdag  

            7. 

Språkgrupper   

Varmmat  

Emilie 6 år (08.03) 
Uke nr 11 

Ordensbarn 

 

             10. 

Svømming  
Prosjekt- 

blomsterkasser 

            11. 

Turdag  

Varmmat  

           12. 

Førskolegruppe 

Skrivedans 

            13. 

       Turdag  
Prosjekt- 

blomsterkasser 

            14. 

Språkgrupper 

Varmmat  

 

Uke nr  12 

Ordensbarn 

 

 

             17. 

Filosofisamling 

            18. 

Turdag 

Varmmat  

            19. 

Førskolegruppe 
Prosjekt- blomsterkasser 

           20. 

       Turdag  

 

            21. 

Språkgrupper 

Varmmat  

Lekedag 
Uke nr 13 

Ordensbarn 

 
 

            24. 

Filosofisamling 

 

            25. 

Turdag  

Varmmat  

 

            26. 

Førskolegruppe 

Skrivedans 

            27. 

 Planleggingsdag  

Barnehage stengt  

             28. 

 Planleggingsdag  

Barnehage stengt 

Uke nr 14 

Ordensbarn 

 

            31. 

Filosofisamling 
    



                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Hva har vi gjort ??? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

Februar har sust forbi og vi har allerede kommet i mars måned og vi gleder 

oss til sol og varme dager .  Høydepunktet  i februar var turen på VilVite!!! 

Vi har kost oss masse, vi har forsket og testet kroppene våre. Vi har kjørt 

motorsykkel og hoppet og klatret. Vi har også gitt mat til VilVite-roboten, for å se 

hvor fort den blir mett i magen av ulike typer mat. Når roboten var mett, rapet 

den fordi ingen har lært den bordskikk. Den sa også fra hvis du matet den med for 

mye usunn mat. Vi har testet hvor raskt reagerer vi? Hvor raskt virker 

nervesystemet vårt? I Reaksjonstesteren må du trykke på blinkende lys så raskt du 

kan innen 30 sekunder? Det er vanskeligere enn det høres ut som! Dette var 

kjempe fin tur for store og små  

I februar måned har vi også vært på mange flotte turer i nærmiljøet. På turer 

plukket vi bjørkekvister som vi brukte til fastelavens risene. Karnevalet var stor 

stas. Vi hørte masse fin musikk, danset og kledde oss ut på avdelingen. Barna var 

med å laget en fargerik SvampeBobFirkant som vi brukte til å slå" katten ut av 

sekken".  

 

 

 

 

 

  

Barna har mange kunnskaper, og er interessert i alt.                                                 Trær, 
blomster, busker, nøtter, nyper, strå, kongler,                                                   bær, sopp, 
pinner og blader.   

”Plantene kommer fra jorda. De vokser                                                                               
og de kommer fra vann. De trenger vann                                                                            
for å bli store og sterke.”  

Er alle blader like? Ja, tenker barna. Men plutselig ser de forskjell.                         Ingen 
er helt like. Ungene finner straks interesse for bladenes mønster. De er forskjellige!  

I mars måned kommer vi til å bygge våre egne blomsterkasser. Vi skal måle, sage, 
spikre, banke. Vi kommer også til å bruke vår kreative side til å pynte disse etter vår 
egen smak  Vi tar oss en tur på et byggesenter i nærmiljøet for å hente litt 
materiale  

Vi fortsetter med språkgrupper, førskolegrupper, skrivedans, svømming og turer  

I løpet av denne måneden kommer vi også til å ha foreldresamtale: overgang 
barnehage- skole. Dette blir kjekt !!! 

 

                                     

 



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

Bilder på hjemmesiden.  

Bilder på avdelingen.  

Permene. 

Utstillinger av arbeidet vårt  ute og in  ne. 

Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin 
egen hverdag og barnehagens fellesliv. Det enkelte barn må ha innflytelse 
både på hva som skal skje og hvordan det skal gjøres. Medvirkning handler om 
å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som kompetente. Vi voksne på Haukene la 
oss påvirke og godta at barna selv kan ha synspunkter på hva de har behov 
for. 

Vi jobber med barns medvirkning ved at vi:  

- har samtaler med barna om ønsker og refleksjon over gjeldende praksis  

- fanger opp barnas perspektiv og meninger  

-  tar på alvor innspill barna kommer med  

-  prioriterer tid og anledninger til gode samtaler med barna, både enkeltvis og 
i gruppe  

- diskuterer eventuelle regler med barna  

- gir barna anledning til å påvirke sin hverdag,  

- gir barna ansvar i hverdagen, viser at vi voksne bryr oss om hva de ønsker. 

 

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Praktiske opplysninger: 

Natur, miljø og teknikk. 
Nærmiljø og samfunn. 
Antall, rom og form. 

Fint om dere kan gi beskjed om deres barnet har fri i påsken  
Husk planleggingsdag 27. og 28. mars!!!! 



 


