
                Månedsplan Tiur mars  

Uke 10 Mandag 6 Tirsdag 7 Onsdag 8 Torsdag 9 Fredag 10 

Bjørnunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

Turdag 

  Husk egen sekk 
og sitteunderlag! 

 

 

 

Vi feirer 6års-

dag. 

Gratulerer😊 

Lek inne og ute 

 

Foreldremøte 

kl.18-20 

Deler gruppa i to: 

 

Gr1: Barna skal 

være med å lage 

bål. 

Gr2: Bli kjent 

med ulike smaker. 

Hvordan er tunga 

bygd opp.. 

Vi deler i grupper 

tvers av alle 

avdelingene. 

Ulike aktiviteter 

vil bli gjort på de 

ulike gruppene. 

 

Vi avslutter 

vinterlekene 

med diplom og 

varm lunsj ute 

 
 

Uke 11 Mandag 13 Tirsdag 14 Onsdag 15 Torsdag 16 Fredag 17 
Revunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

 
 

Vi skal på boklek 

kl.12.30 på Løten 

Bibliotek 

 
 

 

Vi reiser til 

Løtenhallen. 

Vi har hallen fra 

09.00-10.00 

Må være i bhg 

senest 08.30! 

 

Vi deler gruppa i 

to: 

Gr1. Bli kjent 

med ulike smaker. 

Hvordan er tunga 

bygd opp.. 

Gr2: Barna skal 

være med å lage 

bål i skogen. 

 

Vi deler i grupper 

tvers av alle 

avdelingene. 

Ulike aktiviteter 

vil bli gjort på de 

ulike gruppene. 

 

Tur i skogen, 

vi lager enkel 

bålmat og 

poper popcorn 

på bålet. 

 
 

 

 

Uke 12 Mandag 20 Tirsdag 21 Onsdag 22 Torsdag 23 Fredag 24 

Revunger 

ansvar for 

fjøset. 

 

 

 
 

Turdag 

Husk egen sekk 

og sitteunderlag! 

 

 
 
 

Lek inne/ute 

 

 

Påskeverksted 

 

 
 

 

Vi deler i grupper 

tvers av alle 

avdelingene. 

Ulike aktiviteter 

vil bli gjort på de 

ulike gruppene. 

 

Barnas valg 

 

 

 

Uke 13 Mandag 27 Tirsdag 28 Onsdag 29 Torsdag 30 Fredag 31 
Tiur ansvar 

for fjøset 

 

 

 

Turdag 

Husk egen sekk 

og sitteunderlag! 

 

 

 

Påskeverksted 

 

Påskeverksted 

 

 

Vi deler i grupper 

tvers av alle 

avdelingene. 

Ulike aktiviteter 

vil bli gjort på de 

ulike gruppene. 

 

Vi inviterer til 

påskefrokost 

avdelingsvis 

 
Felles 

påskerebus i 

bhg! 

 

       
FINT OM BARNA HAR SOLBRILLER MED SEG I SEKKEN ELLER I HYLLA. ANBEFALER Å SMØRE 

BARNA MED SOLKREM DAGER DET ER MELDT SOL       

 



Viktige datoer/beskjeder: 

• BARNA SKAL VÆRE FERDIG SPIST OM DE KOMMER ETTER 08.00. OFTE GÅR VI UT TIDLIG 

SÅ DA ER DET FINT AT ALLE ER KLAR TIL DETTE OM MAN KOMMER ETTER 08.00 

• Barna skal ha med seg egen lunsj i sekken sin mandag og tirsdag. Egen til frokost også, om man 

spiser den i bhg. Onsdag, torsdag og fredag får barna lunsj i bhg. Vi serverer melk til frokost. 

•  I uke 10 så avslutter vi vinterlekene torsdag og fredag. Fredag blir det felles avslutning med 

diplom og varm lunsj ute. 

• Mandag 13.mars så skal tiurene på boklek på Løten bibliotek da er det formidler Marianne Sundal 

med boka «Uppsa» av Hilde Hodnefjeld. Varer cira en time.  

• Siste fredagen (31.mars) før påskeferie, så inviterer vi til påskefrokost, vil komme tilbake med 

mer info når det nærmere seg.  

• Tirsdager fremover så vil Markus være med Bjørnungene, da er det utgangspunktet Hege og Ida 

som styrer fortet nede. 

• Etter påskeferien så skal vi starte dagene ute igjen sammen med bjørnungene. Da vil det bli 

frokost i sommerhuset/grillhytta. Greit å forberede barna på dette når det nærmer seg. 

• Etter påskeferien så starter tiurene opp med svømming i Stange svømmehall. Harald Hoel skal 

være med oss som instruktør. Mer info kommer. 

• Hei! 

Da er mars i gang, og månedsplan for tiurne er klar, planen er et utgangspunkt, så det som står på 

planen er det vi utgangspunktet tenker å gjøre, men som jeg har nevnt tidligere så ønsker vi å være 

fleksible å kunne ta spontane turer med og uten bil. Jeg kan ikke skrive at vi skal på «budor» en dag for 

plutselig så snur været og vi må utsette dette, så vi tar dette litt på strak arm, men er det noe spesielt 

vi planlegger så skal dere selvfølgelig få beskjed! :) Håper det er forståelse for dette! 

«Kunst, kultur og kreativitet» og «Kropp, bevegelse, mat og helse» 

«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» 

(rammeplan s.49) 

I den forbindelse så vil vi fortsette med Løtenhallen ut denne måneden. Vi skal også ha litt mer fokus på 

ulike smaker og lære oss å kjenne på ulike smaker. Vi skal se nærmere på hvordan tunga er bygd opp av 

ulike smaksløker og se nærmere på hva som skjer med maten når vi svelger den og den går ned i kroppen 

vår. 

I løpet av mars så skal alle tiurene få være med å lage eget bål, da skal de få bygge opp bålet selv og 

bruke fyrstikk, og tenne på selv. Etter alle har prøvd dette så skal alle få et lite bål-sertifikat på at de 

er trygge på å lage ulike bål og hvordan man bygger opp ett bål. Vi skal også lage enkel bålmat som barna 

er med å lage.  

Vi skal også være innom temaet «Kunst, kultur og kreativitet». Da er det naturlig at vi skal lage litt ulik 

påskepynt som barna skal få ta med seg hjem før påskeferien.  

Å kunne dele gruppa i to er en fin metode for å skape flere gode relasjoner barn- barn og voksne- barn. 

Det skaper mer ro for barna og oss voksne, der vi kan veilede og vi får sett hvert enkelt barn enda mer, 

vi kan gjennomføre ulike aktiviteter i slike grupper, da er man sikker på at alle får vært med og at alle 

får oppmerksomhet som de trenger. 

Hege, Ida og Markus                                   Så ønsker vi mars velkommen!   


