
Månedsplan for mars for 

avdeling Bakken: 

Denne måneden setter vi søkelys på ordene 

og betydningen av vennskap, å hjelpe 

hverandre, leke sammen med, dele og 

trøste når noen er lei seg  

Nå er det snart påske og kanskje vi kjenner at det blir vår i luften.  

«Den lille røde høna» blir fortellingen vår denne måneden. 

Fagområdene denne perioden blir i hovedsak:                                                    

Kunst, kultur og kreativitet 

Når vi bruker konkreter, blir selv de minste med. Vi synger, tegnsetter, 

dramatiserer, forteller, opplever og er deltagende. 

Etikk, religion og filosofi 

* empati – det å være gode mot andre 

  - det å kjenne til og egne og andres følelser: glad, lei seg og sint. 

* oppleve seg sett, hørt og forstått 

* kjenne igjen følelser og kanskje undre oss sammen om disses uttrykk 

* Turtaking * 

Finne glede i samvær og samspill med andre                                  

* Føle ansvar og medinnflytelse/ medvirkning i hverdagen. 

* og ikke minst PÅSKEN 

Kommunikasjon, språk og tekst  

* Lytte til og selv delta i fortellingene knyttet til tema 

Vi fortsetter å bruke tegnstøttet tale, konkreter og symboler til å 

understøtte talespråket vårt. 

Vi legger vekt på benevning, felles fokus, bekreftelse og turtaking.  

23. mars kommer ergoterapistudenter. De skal være her hos oss torsdager og fredager i 8 uker fremover. Vi gleder oss til å se hva de kommer til å 

finne på av spennende aktiviteter både for store og små       

Vi skal på besøk i Tasta kirke på en Påske samling, dette er en fin måte å tilnærme seg en stemning og tradisjoner som er forbundet med denne 

høytiden. Dette kan gi oss et fint utgangspunkt for videre samtaler og refleksjon 

Hver mandag: 

Avdelingsmøter 

Bakken/Myrå 

på formiddag/ 

ettermiddag 

Hver tirsdag 

Varm lunch 

 

Deler gruppen 

ute/inne 

Hver onsdag 

aldersinndelte 

grupper på 

tvers av 

avdelingene. 

Hver 

torsdag 

Samling og 

tur 

 

Hver fredag 

Sangsamling 

Bevegelseslek 

Kos 

  1. 

Grupper  

 

2. 

TUR 

Finner vi 

våren? 

3. 

Samling  

6. 

Møter  

Utelek  

7. 

Varm mat 

Samling og 

utelek 

8. 

Grupper 

 

9. 

TUR 

10. 

Samling 

13. 

Møter  

Utelek  

 

14. Vi markerer 

Barnehagedagen: 

«Liten og stor – 

Voksentetthet» 

15. 

Grupper 

 

16. 

TUR 

17. 

Samling 

20. 

Møter  

Utelek  

21. 

Varm mat 

Samling og 

utelek 

 

22. 

Grupper 

 

23. 

TUR 

Vi får 

ergoterapi 

studenter 

24. 

Sporløype ute 

Kanskje 

kommer 

Høne Vera?  

27. 

Møter  

Utelek  

28. 

Påskefrokost for 

barn og foreldre 

29. 

Påskefest 

med 

fellessamling  

30. 

TUR 

31. 

Samling 

Vi ønsker 

hverandre 

GOD PÅSKE 



 

«Den lille røde høna» gjør seg til kjenne på avdelingen sammen med vennene hennes – eller er de nå det?  

Hva betyr det å hjelpe hverandre og hvilke konsekvenser kan det få dersom så ikke skjer? Vi håper å skape undring og mange gode forslag ☺! 

Kan man bare ta fra andre uten først å spørre om å låne? Kan man ha alle dyrene for seg selv eller må man dele? Hvordan er venner med hverandre?  

Store og til tider vanskelig problemstillinger dette, men akk så viktige og nødvendige for at alle skal ha en god hverdag, et godt fellesskap, en god hverdag og 

en god barndom. 

 

                                                                                                     

 

 

Vi håper dere etter hvert oppdaterer barnas garderobe nå som det nærmer seg våren      .  

En liten forespørsel:                                                                                                       

- kan dere ta med dorullhylser til barnehagen? Det nærmer seg påske og hemmelige aktiviteter!! 

 

   


