
MÅNEDSPLAN MARS 2022 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Dialogisk høytlesning 
Vi leser og 
dramatiserer historien 
om Den lille 
kråkeskremmeren. 
Barna er med på 
dramatiseringen. 
 
 
 
 
 
Fiskemåltid      
 

2 Førskolegruppe  
Førskolegruppen har 
noen aktiviteter med 
Oddveig og de andre 
voksne som har 
ansvar for denne 
gruppa. 
 
 
Aldersinndelte 
grupper 
Vi fortsetter å 
fingermale en 
kråkeskremmer. 

3 Frilek 
Voksenstyrt lek i 
samlingen 
 
 
Varmmat 

4 Frilek 
Voksenstyrt lek i 
samlingen 

7 Tur rundt 
Mosvannet 
Vi går tur rundt 
Mosvannet, spiser 
lunsj på en 
lekeplass der og 
la barna leker litt 
før vi rusler ned til 
barnehagen igjen 

8 Dialogisk høytlesning 
Vi leser historien om 
hunden Buster og 
Katta. Historien handler 
om sjalusi og sinne 
som oppstår mellom to 
gode venner og en 
fremmed, og hvordan 
de greier å leke fint 
sammen tross 
uenigheter og 
forskjelligheter. 
 
Fiskemåltid 

9 Førskolegruppe  
Førskolegruppen har 
noen aktiviteter med 
Oddveig og de andre 
voksne som har 
ansvar for denne 
gruppa. 
 
Aldersinndelte 
grupper 
Vi fargelegger, klipper 
ut og limer hunden 
Buster, Katta og Maria 
 

3 Formingsaktiviteter 
Vi lager enten katt 
eller hund ut ifra 
forskjellige 
formingsmaterialer.                    
 
 
 
 
 
Varmmat 

11 Førskolegruppe 
Førskolegruppen på 
fellesrommet 
 
 
 
 
 
Lek i små grupper 
De 3 og 4 åringene er 
delt i smågrupper og 
har frilek 

14 Tur til 
Vålandstårnet 
Vi går tur til 
Vålandshaugens 
høyeste punkt.  
 
Herman begynner 
på avdelingen  

15 Barnehagedag med 
temaet DU OG JEG 
Ved feirer denne dagen 
med musikk, dans og 
formingsaktiviteter 
både inne og ute. 
 
 
 
 
Fiskemåltid 

16 Førskolegruppe  
Førskolegruppen har 
noen aktiviteter med 
Oddveig og de andre 
voksne som har 
ansvar for denne 
gruppa. 
 
 
Aldersinndelte 
grupper 
Formingsaktiviteter 

17 Dialogisk 
høytlesning og 
dramatisering  
Vi leser og 
dramatiserer historien 
om hunden Buster og 
Katta. Barna er med 
på dramatiseringen. 
 
Varmmat 

18 Førskolegruppe 
Førskolegruppen skal 
til Oljemuseet. 
 
 
 
 
 
Lek i små grupper 
De 3 og 4 åringene er 
delt i smågrupper og 
har frilek 

21 Tur til 
Vålandsskogen 
Vi går tur til 
Vålandsskogen, 
spiser lunsj, leker 
og tilbake til 
barnehagen igjen. 

22 Dialogisk 
høytlesning 
Vi leser en historie om 
Hvorfor frosken og 
slangen ikke leker 
sammen. 
Historien handler om to 
venner som lekte fint 
sammen før. 
Førskolegruppe 
fingermaler slangen og 
frosken etterpå. 
 
Fiskemåltid 

23 Førskolegruppe  
Førskolegruppen har 
noen aktiviteter med 
Oddveig og de andre 
voksne som har 
ansvar for denne 
gruppa. 
 
 
 
Aldersinndelte 
grupper 
Frilek og 
formingsaktivitet 

24 Formingsaktiviteter 
Vi fingermaler 
slangen og frosken 
 
Varmmat 

25 Førskolegruppe 
Førskolegruppen på 
fellesrommet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lek i små grupper 
De 3 og 4 åringene er 
delt i smågrupper og 
har frilek 
  



28 Tur til Kanikk 
lekeplass 
Vi går tur til 
Kanikk lekeplass, 
spiser lunsj og 
tilbake til 
barnehagen 
 
Cornelia fyller 6 
år, hurrah! 
 

29 Dialogisk 
høytlesning og 
dramatisering 
Vi leser og 
dramatiserer historien 
om Hvorfor frosken og 
slangen ikke leker 
sammen. Barna er med 
på dramatiseringen. 
 

30 Førskolegruppe  
Førskolegruppen har 
noen aktiviteter med 
Oddveig og de andre 
voksne som har 
ansvar for denne 
gruppa.  
 
Aldersinndelte 
grupper 
Frilek og 
formingsaktivitet 

31 Formingsaktiviteter 
Vi lager enten slange 
eller frosk ut ifra 
forskjellige 
formingsmaterialer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


