
 

 

MÅNEDSPLAN FOR APRIL– HAUKENE 

TEMA: Det var en gang… MÅL: Få kunnskap om nærmiljøet, mat og leker fra «gamle dager» 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Uke nr 14 
4. – 8. 

Utelek og samling om 
førskoleturen 
 

Tur og varm mat 
 

Tur til Mjølfjell 

 

Mjølfjell 
 

Mjølfjell 
 
 

Uke nr 15 
11. – 15. 

Sangleker og forming 
 
Språklek 

Varm mat og forming 

 

Grupper med 
førskoleoppgaver og 
sang/musikk 

Tur 

 

Tur og varm mat 
Hipp hurra for Andreas 

6 år  

Uke nr 16 
18. – 22. 

Lek på banen og 
forming 

Tur og varm mat 
 

Grupper med 
førskoleoppgaver og  
Sang/musikk 

Tur Tur og varm mat 

Uke nr 17 
25. – 29. 

Lek på banen og 
forming 

Tur og varm mat 
 
 
 

Grupper med 
førskoleoppgaver og  
Sang/musikk 

Tur Lekedag 
Varm mat og tur 



 

 

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva vi har gjort i mars. 

Mars måned inneholdt flere fine turer i nærmiljøet. Vi er blitt ganske utholdende og går lett 45 min 

gjennom Follesemarken til leirstedet vi kaller «leitet». Her er det lagt til rette for buldring på små knauser, 

balansering på tau, klatring i trær og rollelek i busker og kratt. Mat har vi alltid med, og noen ganger noe 

varmt å drikke. Kakao laget vi på stormkjøkken og fiskekaker varmet vi på bål. 

Gapahuken i barnehagen ble også flittig brukt. Og vi hadde en kjempekoselig frokost ute med foreldrene 

før påske.  

Formingsaktivitetene handlet mest om påske. Søte påskekyllinger og karse sådd i dekorerte 

melkekartonger ble noen av resultatene. 

Våre samlinger med barna handlet mye om førskoleturen til Mjølfjell og tanker rundt denne turen. Vi 

snakker også om følelser i denne forbindelsen. Vi gleder oss og gruer oss litt samtidig.  

Vi fikk formidlet påskebudskapet av de ansatte i Strusshamn kirke som i år også invitere oss til 

påskevandring i kirken. De hadde pyntet i påskens farger og funnet frem «palmeblader» og utkledningstøy. 

Et av barna fikk være Jesus og kom ridende opp Golgata på eselet (Stian). Vi fikk også saft og kjeks etterpå.  

 



 

 

Hva vi vil jobbe med i april: 

Vi starter med et nytt spennende prosjekt denne måneden. «Det var en gang» har vi kalt det og omhandler 

«gamle dager».  

Vi starter alltid nytt prosjekt med «tankehatter» fra barna. Hva er «gamle dager»? Hva vil barna vite om 

tiden før de var født? Hva vet de allerede og hva er de mest interessert i å fordype seg i? 

Vi skal innom musikk, leker, museum fra gamle dager, og en tur til gamle Bergen hadde vært kjekt.  

Vårt prosjekt inneholder kun retningslinjer og forslag fra oss voksne. Men det er først når vi presenterer 

prosjektet for barna og inkluderer de i planene vi vet hva som skal være innholdet. 

 

 

 


