
 

Uke 10 Vi håper på at det fine vinterværet holder seg og vi har mulighet til å boltre oss ute 
på jordet med aking, ski og skøyter. 
6 
TURDAG 

1 
Løtenhallen for 
2019 barna 
 

8 
Vi baker 
rundstykker 

9 
AKTIVITETS 
GRUPPER på tvers 
av barnehagen 

10 
Felles avslutning 
for vinter-
aktivitesuka som 
ble avlyst 
 

Uke 11 Vi ønsker at alle barna har med seg 2 ferdig utblåste egg i egnet beholder, innen 
fredag denne uka. 
13 
TURDAG 

14 
Løtenhallen for 
2018 barna 
 

15 
 

16 
AKTIVITETS 
GRUPPER på tvers 
av barnehagen 

17 
Vi lager lapskaus. 
Bjørnungene 
kutter grønnsaker 
og koker maten 
på bål til hele 
barnehagen. 

Uke 12 det er tid for litt formingsaktiviteter og vi setter økt fokus på å bruke språket 
sammen med barna og undres og reflekterer over ting og handlinger. 
20 
TURDAG 

21 
Løtenhallen for 
2019 barna 
 

22 
Formings-
aktiviteter 

23 
AKTIVITETS 
GRUPPER på tvers 
av barnehagen 
 

24 
Formingsaktivitet
er 

Uke 13 Merk dere Påskefrokost i barnehagen denne fredagen. Invitasjon kommer.  
27 
TURDAG 

28 
Formings-
aktiviteter 

29 
 

30 
AKTIVITETS 
GRUPPER på tvers 
av barnehagen 
 

31 
PÅSKEFROKOST 
08.00-09.30 
Påske-
hemmeligheter 
 

 

 

 

Rammeplanen for barnehagen sier dette rundt teamet: «Kunst, kultur og kreativitet -
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget 
skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og 
organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal 
støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette 
for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape 

kunstneriske og kulturelle uttrykk.»  Vi ønsker å male på egg og skape gode påsketradisjoner 

rundt dette. Om det kommer maling på klærne skal all maling barnehagen har, kunne vaskes 

fra klær uten å sette merker. Mulig vi også boltrer oss videre som kunstnere og kanskje 

kommer det flere kunstverk å pynte opp med til påske.  

Rammeplanen sier videre rundt temaet «kropp, bevegelse, mat og helse - Vaner og 



handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan 
vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og 
matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der 
de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne 
forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om 
egne og andres grenser» 

Gjennom arbeid med dette fagområdet, skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære 
og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter 
skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn 
mat kan bidra til god helse. Vi skal lage lapskaus på bål for hele barnehagen og være med på 
hele prosessen fra å kutte opp til å observere koking av maten og tilslutt smake på retten. Vi 
skal også snakke om gode følelser og vonde følelser og hva disse gjør med oss. 

I årsplanen står det at Bjørnungene skal besøke Skogmuseet i Elverum i denne perioden, men 
museet holder dessverre stengt på grunn av høye driftskostnader på strøm. Så da utsetter vi 
det til etter påske, uten å fastsette dato for denne turen. 

Vi ønsker oss sekker i barnehagen HVER dag i løpet av ei uke. Mandager skal det være 
tursekk med matpakke, drikkeflaske og kanskje en termos med temperert drikke om været 
tilsier det. Tirsdager matpakke med drikkeflaske og de andre dagene ønsker vi å ha en sekk 
tilgjengelig i barnehagen. Mandager er vår faste turdag og det kan være at vi er på turer hvor 
vi ikke er tilbake i barnehagen før kl14.30. Så hvis dere trenger å hente før det på mandager, 
si i fra til oss eller vent til vi er tilbake.  

Om det er noen som har mange tomme og rene bæreposer hjemme, kan dere ta de med til 
oss. Vi antar at det blir en tid fremover med mye skift av klær som må hjem til tørking. Husk 
å fylle opp plassene med nok skift innenfra og ut, sko og votter. Ett pannebånd kan også 
være en erstatter for lue nå fremover når sola tar tak. Solbriller er også en fin ting å ha 
liggende i barnehagen nå fremover. 

Ønsker dere alle en fin påskeferie! 

 

 

Marius, Ann-Kristin, HanneS, Sanna, Stian og Iren 

 

 


