
Månedsplan Tiur  April 
Uke 14 Mandag 5 Tirsdag 6 Onsdag 7 Torsdag 8 Fredag 9
Revungene 
ansvar for 
fjøset

Vinterferie
skolen

   Turdag

Husk egen    
sekk!

Lek inne/ute

Øver på dans

Vi deler gruppa i 
to:
Gr1:  Vi rydder i 
hønsefjøset

Gr2: Gjør klart 
buret til kyllingene

Tapper sevje 
fra bjørktrær

Øver på dans

Vi feirer 
6års-bursdag

Øver på dans

Uke 15 Mandag 12 Tirsdag 13 Onsdag 14 Torsdag 15 Fredag 16
Tiur ansvar
for fjøset

Vi starter 
ute om 
morgenen! 
Kom ferdig
påkledd!

Turdag

Vi får 
kyllinger

Lek ute i 
nærmiljøet

Vi ser etter 
vårtegn!

Vi deler guppa i to:

Gr1: Lek ute/ser 
etter vårtegn i 
skogen

Gr2: Eksperiment

Vi 
rydder/fikser 
på turområde 
i skogen

Barnas valg

Uke 16 Mandag 19 Tirsdag 20 Onsdag 21 Torsdag 22 Fredag 24
Bjørnunger 
ansvar for 
fjøset

Turdag 

Husk egen 
sekk

Tur i nærmiljøet Vi deler gruppa i 
to:

Gr1: Henter inn 
ved i hamninga

Gr2: Snekrer i 
«lille hamninga»

Tur i 
nærmiljøet

Barnas valg

Uke 17 Mandag 26 Tirsdag 27 Onsdag 28 Torsdag 29 Fredag 30
Revunger 
ansvar for 
fjøset

Turdag 

Husk egen 
sekk

Tur i nærmiljøet Vi deler gruppa i 
to:
Gr1: Lek ute

Gr2: Eksperiment

Lek ute Vi feirer 
6årsdag

Les over:

-  Fra og med uke 15. Fra mandag 12.april vil tiurene starte ute sammen med bjørnungene, så kle 
dere etter været!

 - Vask hender inne på avdeling og ta med sekken å kom opp til sommerhuset.

- Kommer man kl.08.00 eller senere så skal man være ferdig spist!

- Ha solkrem og solbriller i topplokk på sekken hele tiden! Så kan vi ta det fram når vi trenger det. 
Husk merk med navn!

- Planen er å gjennomføre foreldresamtaler løpet av uke 17. Nærmere beskjed kommer!



Hei!

Velkommen tilbake etter påskeferie, håper alle har fått slappet av og hatt det fint sammen:) 

Vi er i gang med april og ser fram mot varmere tid og masse lek ute fremover!

Tiurene skal starte dagene ute igjen sammen med bjørnungene fra om med 12.april, så da blir det 
slik som tidligere at dere vasker hender sammen med barna nede på avdelingen å kommer opp til 
sommerhuset der vi har felles base med bjørnungene fra morgenen av. Kommer man etter kl.08.00 
så skal man være ferdig spist.

Det er ikke mye snø og is igjen på de ulike lekeområdene, så det vil være litt mer våte klær og mer 
lukt av klær som brukes ute nå siden det smelter mye og barna leker både i gjørme, bløtt gress osv.
Så derfor viktig å ta med klær hjemme og tørke og vaske, slik at det ikke blir stinkende surt gress 
og gjørme i gangen! 

Som jeg har skrevet tidligere så er planen bare ett utgangspunkt, men vi ønsker å ha rom for 
spontanitet i hverdagen, dette vil innebære turer med bil i nærområdet og andre steder i Løten og 
omegn! Kjernetiden er fra 09.30-14.00

Planen er å gjennomføre foreldresamtale i løpet av uke 17, men nærmere beskjed vil komme, så følg
med!

Vi skal forsatt gjennomføre danse-oppdraget som helsestasjonen har satt i gang, men det har blitt 
utsatt på ubestemt tid, men dere vil få info om når det vil bli, ble utsatt på grunn av nye 
restriksjoner før påske!

Årsplanen viser at vi skal se nærmere på fagområdet « Natur, miljø og teknikk» og «kropp, 
beveglese, mat og helse». Tenker det er naturlig å ekstra fokus på hva som skjer med naturen om 
våren, bli mer kjent med de ulike årstidene Ha gode samtaler om dette, lage ulik vår-kunst og undre
oss sammen over hva som skjer rundt oss. Vi skal også ha fokus på kjøkkenhagen etter hvert, når 
det blir varmere vil det bli mer fokus rundt hva vi skal dyrke der og hva de ulike grønnsakene heter 
og hvordan vi skal passe på dem slik at det blir gode grønnsaker vi kan bruke til mat vi lager i 
barnehagen.

Vi vil også ta opp tråden litt mer i gjen i forhold til «Hakkebakkeskogen». Vi skal se filmen igjen og 
gå igjennom hva som skjer i eventyret og så hadde det vært morsomt å laget små rollespill ute i 
skogen som barna selv skal dramatisere.

 

Så ønsker vi April velkommen!  


