
MÅNEDSOVERSIKT: MARS - TOLLKROKEN   
TEMA Vinter og vinteraktiviteter - Påskeforberedelser 

MÅL Oppleve gleden ved å være ute i snøen og bruke kroppen til fysisk aktivitet. Formidle tradisjoner rundt påskefeiring.  

Vi har påskeverksted og lager påskepynt i uke 13 og 14  

Start/sosial kompetanse – onsdager og torsdager kl. 10 

På torsdager etter samling kl. 10 og til barnehageslutt, vil SKJORONGAN stort sett være ute å leke eller dra på småturer i nærmiljøet. 

Foreldresamtaler i uke 12 og 13.         

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 

MÅNEDENS 

TRAFIKKSKILT  

 
Holdeplass for buss 

 

 

Uke 10 

 

2. - 6. 

Mars 

 

 

TURDAG 

 Ski og akedag i 

nærmiljøet 

 

KULTURSKOLEN kl.9.30 

Aktivitetsgruppe for 

skolestartere 

   

MIDDAG 

 

 

Forsøksdag 

Uke 11 

 

9.-13. 

Mars 

 

 

TURDAG 

 Ski og akedag i 

nærmiljøet 

KULTURSKOLEN kl.9.30 

 

BARNEHAGEDAGEN 

 «Ulike sammen» 

 

   

TARKUSSAMLING 

Uke 12 

 

16.-20. 

Mars 

 

 

TURDAG 

 Nærmiljøet/biblioteket 

 

KULTURSKOLEN kl.9.30 

Aktivitetsgruppe for 

skolestartere 

 SKJORUNGAN 

 Skitur i Bjørsjølia 

 

 

Forsøksdag 

 

Trym 4 år 

Uke 13 

 

23.-27. 

Mars 

 

 

SKIDAG I HAMRAN MED 

KNUTSHAUÅEN 

 

KULTURSKOLEN kl.9.30 

Aktivitetsgruppe for 

skolestartere 

 

VAFFELDAGEN 

  

EVALUERING FORRIGE MÅNED.  
Fortsatt flotte dager og fint å være ute. Ungene liker å være i aktivitet og leke i snøen. Ene dagen kan vi lage sølekaker med smeltevann og neste dag har alt fryst til is igjen. Da kan det jo 

faktisk hende at det frister noen å smake på disse kakene, men istapper fra taket smaker best! Vi var og så på Femundløpet, og det er alltid spennende, hundespann på tur både ut og inn. Vi 

hadde pyntet til Femundløpet med islykter og et «tre med fugler» i glade farger. Etter femundløpet tok vi med oss fugletreet og ga det til naboen vår SKANSKA. Det ble de glade for og det 

ble fint på veggen i kantina. På idrettsplassen lager de ny kunstgressbane. Det er mange store kjøretøy der, som vi har vært og sett på. De har også laget store flotte snøhauger som det er 

moro å klatre på. Fin fysisk utfordring for alle. Litt vanskelig å gå på ski og ake der, men det finnes fine muligheter litt lengre oppe i lysløypa. 

Vi markerte Samefolkets dag med det samiske flagget, hørte på joik, spiste reinsdyrskav og fortalte litt om samefolkets kultur og tradisjoner. 

I samlinger med Start/sosial kompetanse har vi snakket om å være glad, sint, lei seg og redd. Mange fine samtaler og tanker. Det er bra for ungene å kunne kjenne på følelser og sette ord 

på det. Det er også fint å kunne dele noen tanker om hvordan vi kan se at andre har det, og hva vi kan gjøre for andre. 

Skolestarterne har aktivitetsgruppe på tirsdager. Det er fint å være eldst i barnehagen og ungene liker å få litt ekstra oppmerksomhet. De føler seg betydningsfulle og viser glede når de får 

noen utfordrende oppgaver/aktiviteter som de mestrer. Vi er ferdig med bassengturer for i år, og det har vært en fin og trygg gjeng og hatt med seg i bassenget. Moro har det vært! De 

andre har hatt det like moro i gymsalen. Full fart, hopp og sprett, høyt og lavt. Trampoline og tjukkas er populært. 

Forsøksdager har vi hver måned. Ungene er like spente hver gang. Vi eksperimenterer med det meste og ungene undrer seg over hva resultatet blir. Noen ganger stemmer det, andre ganger 

blir vi overrasket.  

 

TEMA:  

TRAFIKK – På lekeplassen – Pass på i 

trafikken – 

 
MÅL:  

Lære hva det betyr at veien er klar. Lære 

seg å bry seg om andre og hjelpe 

hverandre. 


