
Mars  2021  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 

1 
Luca 4 år  
Grupper   
Språk aktivitet  
Forming 

2 

Grupper  
Gapahuken hele 

dagen 

3 
Grupper  
Tur  
Språk aktiviteter   
Forming   

4 
 
Grupper  
Tur  

5 
Fellesrom 
Ferdig ukens aktivitet  
Dialogisk lesing 
 

 8 
 
Grupper   
Språk aktivitet  
Forming  

9 
 
Gapahuken  
Språk grupper  

10 
 

Grupper   
Språk aktiviteter   
Forming   

11 
Førskolebarna: 
skoleforberedende  
 
De andre er ute   
 

12   
Fellesrom 
Ferdig ukens aktivitet  
Lek  
Dialogisk lesing 

 15 
Anna Bø 4 år  
Grupper    
Språk aktivitet  
Forming 

16 
  
Gapahuken  
Språk grupper  

17 
Grupper  
Tur  
Språk aktiviteter   
Forming   

18 
Førskole 
forberedende  
 
De andre er ute   

19 
Fellesrom 
Ferdig ukens aktivitet  
Lek  
Dialogisk lesing  

 22 
Grupper   
Språk aktivitet  
Forming 

23 
Gapahuken  
Språk grupper  

24 
Grupper  
Tur  
Språk aktiviteter   
Forming   

25 
Førskolebarna: 
skoleforberedende  
 
De andre er ute   

26 
Ferdig ukens aktivitet  
Fellesrom  
Lek  
Dialogisk lesing 

29 
Emily 4 år  
Margrethe 5 år  
Grupper  
Matilda kommer 
tilbake fra 
permisjon 

30 
 

Gapahuken kakao 
på bål og  
Påskerebus  

31 
 

Onsdag før påske  
Barnehagen 
stenger 12.00 

1 
 

Skjærtorsdag  

2 
 

Langfredag  

Periodens litteratur  Periodens nøkkelord Periodens rim/regler  Periodens sang 

Vennskap bøkene om 
barnekonvensjonen  
  

Inkludering og vennskap  
Nytt liv  
Påske  
Våren  

-lille trille ….. 
 
 

 -Skal vi være venner  
 

Periodens 
formingsaktivitet  

Periodens  
Naturaktivitet  

Periodens  
Tur/ opplevelser 

Periodens språkaktivitet   

Vi lager påske kyllinger  
Så karse  
Plante tomat frø.  
Lage påskekort  

 Vi lager naturvev 
sammen  
 
Studerer naturen og 
fuglelivet om våren  
 

Vi går på opplevelses 
turer /skattejakt og 
koser oss sammen  
 

Begreps lotto  
Dialogisk lesing  
 



Evaluering av forrige måned: 
 
 
 

Februar gikk fort, men vi har gjort utrolig masse gøy sammen. vi koste 
oss med karneval der vi delte gruppen inn i kjønn da jentene har en 
annen preferanse på disko enn guttene våre, dette ble en kjempe hit. 
Jentene danset fra seg på fellesrommet før lunsj og guttene etterpå. 
Vi har også hadde fellestur for å plukke kvister og pynte med fjær, vi 
har dager fylt med mange fine lese samlinger med kjekke bøker, 
snakket om bøker sammen. Barna har lekt masse sammen og vi ser at 
rolleleken har fått en sentral rolle i hverdagen vår nå og at de er flinke 
på å inkludere hverandre i leken.  
Vi har lest og sett små filmer om smisk kultur.  
Så kom det plutselig vårdager nå på tampen og da flytter vi hele 
avdelingen ut og nyter gode vårdager ute sammen mens vi lager natur 
vev i dalen, planene er å dekke alle treene så vi for en hytte mellom 
dem til slutt(vi for se hvor lenge interessen holder ,men dett er 
absolutt er bra prosjekt for språk, begreper ,samarbeid og ta vare på 
det man lager sammen) 

Mål og innhold for neste 
måned: 
 

 
 

Vi går mot høytiden påsken og årstiden Våren ringer på døren så dette 
er de temaene vi kommer til å ha fokus på. 
Barna skal lære om naturen som våkner etter en lang vinter og 
hvordan nytt liv kommer til. Vi vil studere fuglekassene litt og se om 
noen flytter inn, studere treer, blomster og se hvilke insekter som 
våkner. Vi vil bruke fargen gult som symboliserer en ny start for å 
markere påsken og våren hos oss.  
Ellers jobber vi videre med inkludering og avisning uten å krenke 
andre. på Roseberget ser vi voksne at mange barn sliter med dette og 
ytre følelser verbalt, men i stede sier sårende ord eller dytter andre 
bort. Vi øver mye på dette og sette ord på alle typer følelser og hva de 
egentlig ønsker isteden for å bare lage lyder eller blir urolig i kroppen. 
Så fint om dere hjemme også fokuserer på at barna deres må bruke 
ord og setninger og ikke bare lyder på hva de prøver formidle eller 
trenger hjelp til. 
De er blitt veldig gode på å si fine ting om andre. vi har en runde hvor 
alle for anledning til å si noe fint om den som har bursdag og fra 
slutten av desember og til de siste bursdagene har dette blitt så mye 
lettere for dem og det kommer så fine ord om bursdagsbarnet. Den 
som rørete mest sist var «du må begynne og snakke med meg sa en 3 
åring te 6åringen  for jeg liker deg!»  

Informasjon: 
 
 
 

• vi starter å forberede de som enda bruker bleier at nå er de så 
pass store at vi begynner do trening (de skal få øve og sitte på 
do ved bleieskift og vi håper dere foreldre følger opp hjemme 
og øver på og gå uten på ettermiddag og helgene nå fremover 
mot sommeren.  

• de som er eldre skal øve på å tørke seg selv og vi sjekker til 
slutt.  

• Det er lurt og la det ligge en solkrem i barnehagen fremover 
for vår sol kan være skarp , (smør barnet før levering, vi 
smører etter lunsj og frukt)  

• Vi kommer til å bruke store om ikke hele dagene ute fremover 
så ekstra uteklær, et banebånd på varmere dager er kjekke å 

ha       

• Alle førskolebarna har fått tilsendt et skjema dere må fylle og 
returnere så jeg kan få min del ferdig til samtaler etter påske, 
de skal sendes videre til barnas skole innen 14 April  
 

 



 

 

 


