
 

 

MÅNEDSPLAN FOR MARS– HAUKENE 

TEMA: Vi gikk en tur i skogen. Mål: Gi barna varierte naturopplevelser som igjen gir dem gode læringsituasjoner og flere erfaringer 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Uke nr 9 Gruppeaktiviteter 
 
Språklek 2 og gym 
 

Tur og varm mat 
 

Førskolegrupper og 
forming 

 

Tur 
 

Tur og varm mat 
 

 
Uke nr 10 Utelek  

Språklek 
Varm mat og forming 

 
 

Påskevandring i 
Strusshamn kirke 
 

Tur Tur og varm mat 
 
 
 
 
 
 

Uke nr 11 Gruppeaktiviteter 
Språklek 2 og gym 

Tur og varm mat 
 

PÅSKEFROKOST 
08.30 – 09.00 

 
Førskolegrupper 

Tur Vi jakter på påskeegg 

 
varm mat 

Uke nr 12 Påskeferie 
Vi er sammen med 
Mosebarna og 
Spurvene 

 
 
 
 

Barnehagen åpen til kl 
12 

Skjærtorsdag 
 
Barnehagen stengt 

Langfredag 
 
Barnehagen stengt 



 

 

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva vi har gjort i februar. 

Februar har vært en måned med mange fine samlinger og turer. Fokus denne måneden har vært på 

følelser. «Hva er en følelse?», «hvordan vet vi om noen er sint?», «hva kan vi gjøre når noen er trist?». 

Dette er spørsmål vi har jobbet rundt sammen med barna. Barna kommer med mange kloke meninger og 

kreative løsninger. Vi får øvd oss i å lytte til andre, ta hensyn til hverandre og vente på tur.  

Leirstedet vårt på «Høyden» trengte en renovering og oppjustering. Sammen med barna har vi bygget et 

nytt bord med benker, vi har laget en liten gapahuk og vi har ordet rundt på stien. Vi har også ordnet på 

balansetauene og edderkoppnettet. Vi har fylt gjørmehull med einer så vi ikke setter støvlene fast når vi 

skal over. 

Vi har lest eventyret om Gullhår og de tre bjørnene.  

 

 

 

 

 



 

 

Hva vi vil jobbe med i mars: 

Vi fortsetter med samlinger rundt ulike følelser. I språkgruppene skal vi jobbe med tall og mengde. Vi skal 

ha forming og lage påskepynt. Skyggeteater har vi enda ikke fått gjort, så da blir det tid for det i mars. Vi 

forbereder oss også på turen vår til Mjølfjell, vi lager startnummer til skirennet og har samtaler rundt hva 

barna lurer på rundt turen.  

Vi skal ha gym på fotballbanen: Hinderløype, fotball, sangleker og ball-lek. Vi hopper strikk og bruker 

hoppetau. 

Turene denne måneden går til de ulike plassene i vårt nærmiljø. Håper været blir slik at vi kan lage 

varmlunsj ute. Det er alltid kjekkest å kunne spise måltid sammen rundt bålet. 

 

 

Praktisk opplysninger 

 

 Merk tøy og sko og votter og luer og støvler 

 Husk å sjekke skiftetøy ofte, tørre barn = glade 

barn. 

 Påskefrokost onsdag 16.3 kl 08.30 – 09.00 

 Påskeferie fra uke 12 

 Vinterferie fra uke 13 

 Viktig info finner dere på 

www.skogenbarnehage.no 

 

 

http://www.skogenbarnehage.no/

