
 

Månedsplan for Haukene – APRIL 2015  

 Tema: Det var en gang…   Mål: Barna skal få kunnskaper om: Nærmiljøet i gamledager, mat og leker fra gamle dager. 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 

Uke nr 14 

Ordensbarn: 

Lena Marie og 

Tara Michelle 

                                1. 
Barnehagen stenger kl 12:00 

              2. 

Barnehagen stengt 

                   3.  

Barnehagen stengt 

Uke nr 15 

Ordensbarn:  

Kiara og Mia 

 

                6. 

2. påskedag  

Barnehage stengt 

               7. 

Turdag 

 

                 8.  
TEMADAG: I gamle 

dager 

             9. 

Turdag 

                  10. 

Førskolegrupper 
 

Uke nr 16 

Ordensbarn:  

Trym og 

Sebastian 

               13. 

TEMADAG: I 

gamle dager 

THEO 6 ÅR (12.04) 

               14. 

SEBASTIAN  

6 ÅR  

                  15.  
TEMADAG: I gamle 

dager 

             16. 

Turdag 

                 17. 

Førskolegrupper 

Uke nr 17 

Ordensbarn:  

Sofie og Oda 

 

           20. 

TEMADAG: I 

gamle dager 

 

              21. 

Turdag 
 

                  22. 

KVALVÅGNES   
              23. 

KVALVÅGNES 

                 24. 

KVALVÅGNES 

Uke nr 18 

Ordensbarn: 

Maria og Pia 

               27. 

BADING – Signhild, 

Tara Michelle, Judith 

             28. 

Turdag 
 

                 29. 

TEMADAG: I gamle 

dager 
 

            30. 

Turdag 

           31. 

Barnehage stengt 



 

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

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

 Mars var en travel måned med mange opplevelser. Litt kalde turer i 

regn og vind med mat på bålet og noen lange turer i det fantastiske 

været.  

Vi har strikket, klippet, limt og malt og for noen flotte påskepynt 

Haukene laget.  Vi har hatt koselig påskefrokost sammen med dere 

foreldre med deilig mat, sol og mye godt humør.  

 

 

 

 

 

 

Barna har vært i kirken og deltok i påskevandringen. Dette var en veldig 

fin opplevelse for store og små. 

 

 

 

I april kommer vi inn i vår siste prosjektplan: Det var en gang... i gamle dager! 

Lek legger grunnlag for læring og vi på Haukene vil skape et miljø der barn kan 

lære om gamle tradisjoner på en naturlig måte.  Vi ønsker å gi barna 

opplevelser og et innblikk i at noe var annerledes før. Vi skal lage egne leker og 

bli kjent med mange sanger og sangleker fra gamle dager. I gamle dager 

hoppet man mye i høyet hvis man bodde på en gård eller i nærheten av en. I 

gamle dager var de veldig tøffe fordi de hoppet fra bjelker i taket på låven. 

Barna lekte sisten, og «Slå pinn» leken. De brukte naturen til å leke med og i. Vi 

vil vise barna en spennende verden utenfor fire vegger, vi vil smitte de med 

gleden av de enkle ting. Naturen som lekeplass, treleker og sang og dans!  

                                                      Det finnes ikke bedre sted enn Kvalvågnes for å                                                                

k                                                   kunne jobbe med dette tema. Omringet av vakker 

n                                                   natur får barna pause fra ferdige leker og får                        

p                                                  opplever glede gjennom felleskap og kroppslig                

e                                                   mestring. Vi gleder oss veldig til turen l!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vi har snakket mye sammen om overnattingsturen til Kvalvågnes og vi  

klarer ikke vente på den!!!  Vi har store forventinger og mange flotte 

aktiviteter og nye erfaringer i venter.    

 

 

Empati, respekt og omtenksomhet skal stå sentralt i vårt arbeid de neste 

måneder.  Gjennom hverdagsaktiviteter, lek, samlingsstunder og gruppene vil 

vi fokusere på vennskap og fellesskap i barnehagen. Det er viktig at alle tør å 

være seg selv!!! 

VIKTIG VIKTIG  
 
Byttetøy er kjempe viktig!!! Er det våte klær å ta med hjem, husk å fyll på i 
kurven når dere kommer tilbake.   

 
Klær MÅ merkes, vi har ingen mulighet til å huske hvem som er hvem sitt. Det 
skjer også at feile klær blir med barn hjem…og da er det bra om de er merket.  
  
Hjelp oss å holde orden i garderoben, klarer alle å holde orden på sin plass er 

mye gjort ☺  
 
Husk ryggsekk og vannflaske (disse kan være i barnehagen) 
 


