
man. tir. ons. tor. fre. 

  1 Grupper på tvers av 
avdelingene 

Lek Ute/inne/
aktiviteter/tur 

2 

Ut på Tur! 

3 

Forming 

Sang og bevegelse 

6 

Hipp Hurra for  

Johannes 2-år! 

Avd. møter Myrå Bakken 

7 

Varm Lunsj 

Sang samling 

8 Grupper på tvers av 
avdelingene 

Lek Ute/inne/
aktiviteter/tur 

9 

Ut på Tur! 

10 

Forming 

Sang og bevegelse 

13 

Lek Ute/Inne 

Avd. møter Myrå Bakken 

 

14  

Barnehagedagen 

Varm Lunsj 

Sang samling 

15 Grupper på tvers 
av avdelingene 

Lek Ute/inne/
aktiviteter/tur 

16 

Ut på Tur! 

17 

Forming 

Sang og bevegelse 

20 

Lek Ute/Inne 

Avd. møter Myrå Bakken 

21 

Varm Lunsj 

Sang samling 

22 Grupper på tvers 
av avdelingene 

Lek Ute/inne/
aktiviteter/tur 

23 

Ut på Tur! 

24 

Forming 

Sang og bevegelse 

27 

Lek Ute/Inne 

Avd. møter Myrå Bakken 

28       7.15—9.00 

Påskefrokost i barneha-
gen 

29  

Påskefest og fellessam-
ling 

30 

Ut på Tur! 

31 

Forming 

Sang og bevegelse 

MARS 2023 
Påskefest– vi skal ha en felles samling hvor vi får høre eventyret om «Den lille røde høna» etter på vil det være 

påskeegg jakt på avdelingen.  

Påske frokost—vi inviterer til frokost for alle barn og forelder 28. mars 

Påskesamling i Tasta kirke-vi drar på besøk i kirken, dato kommer seinere 

 Påske aktiviteter—vi lager påskepynt, plante blomkarse. 

Sangsamling– med rim og regler, sanger som handler om tema vår, påske, eventyr om den lille røde hønafortelling 

og dramatisering 

Temaene for denne perioden er Vår og 

Påske, Eventyr Den lille røde høna 

Progresjonsmål for Natur, miljø og teknologi: 

• Plante karsefrø/blomsterfrø 

• Rim, regler og sang som omhandler det vi ser i sko-

gen 

• Bli kjent med de ulike årstidene 

Progresjonsplan for etikk, religion og filosofi: 

• Bli kjent med noen Påske tradisjoner 

• Forhandle, dele og forholde seg til konfliktløsning 

I denne perioden skal fokuset vårt være å observere og 

undre oss over forandringene som skjer rundt oss i natu-

ren, i uteleken men også når vi er ute og går tur. Barna 

skal få tid til å bli kjent med omgivelsene (vi velger oss et 

turmål som vi skal besøke flere ganger) for å kunne opp-

dage, utforske og undersøke. De skal få leke og utfordre 

sine motoriske ferdigheter, men også få tid til å stille 

spørsmål, reflektere og  undre seg. 

Rammeplanen sier:» Barna skal få undersøke, oppdage 

og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få inn-

sikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i si-

ne læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til lærings-

fellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læ-

ring» 

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 

en fin utgangspunkt for videre samtaler og refleksjon. 


