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 2.3 
Steg for steg 2016 
Språksprell 2015 
Førskole 2014  

 3.3 
Felles turdag for 2016 barna 
(sol/måne/aske.) 
Ørnetoppen 

4.3 
Turgruppe 1 på tur. 
Ørnetoppen: Aking 

  
Turgruppe 2 aktivitet 
inne.  

5.3 
Solfest 

 

6.3 
 Lekegrupper ute og 
inne.  
 
Påskeaktiviteter 

11  
  
  

9.3 
Steg for steg 2016 
Språksprell 2015 
Førskole 2014  

10.3 

Felles turdag for 2016 barna 
(sol/måne/aske.) Natursti   
  
Barnehagedagen 
«ulike sammen» 

11.3  
Turgruppe 1 på tur.   
Høgåsen: Vårtegn 

  
Turgruppe 2 
påskeaktiviteter 

  

12.3  
Turgruppe 2 på tur.  
Høgåsen: vårtegn 
  
Turgruppe 1 
påskeaktiviteter 

  

13.3  
Lekegrupper ute og 
inne.  
 
Påskeaktiviteter 

12 16.3  
Steg for steg 2016 
Språksprell 2015 
Førskole 2014  

17.3 

Felles turdag for 2016 barna 
(sol/måne/aske.) Ørnetoppen  
  

18.3  
Turgruppe 1 på tur.  
Kjærlighetsstien: vårtegn 

 
Turgruppe 2 
påskeaktiviteter  

19.3  
Turgruppe 2 på tur.  
Kjærlighetsstien: vårtegn 

 
Turgruppe 1 
påskeaktiviteter 

  

20.3  
Lekegrupper ute og 
inne.  
 
Påskeaktiviteter 

13 23.3  
Steg for steg 2016 
Språksprell 2015 
Førskole 2014  

24.3  
Felles turdag for 2016 barna 
(sol/måne/aske.) Siljeskogen   
  

25.3  
Turgruppe 1 på tur.  
Siljeskogen: Bingo 
 

Turgruppe 2 
påskeaktivitter  

26.3  
Turgruppe 2 på tur.  
 Siljeskogen: Bingo 

 
Turgruppe 1 
påskeaktiviteter  

27.3  
Lekegrupper ute og 
inne.  
 

Påskeaktiviteter 

14 30.3  
Steg for steg 2016 
Språksprell 2015 
Førskole 2014  

31.3  
Felles turdag for 2016 barna 
(sol/måne/aske.) Siljeskogen   
  

     
 

 

 

  

 



Da forlater vi februar og vinteren, og går inn i den første vårmåneden, nemlig mars. Vi håper fortsatt på litt snø, slik at det blir storungetreff med aking i 

løpet av måneden. Vi planlegger også aking med resten av barnegruppa. Glimter været og forholdene til, drar vi på felles akedag med hele barnegruppa på 

Askeladden, der vi griller pølser på bål og koser oss med kakao. På turdagene fremover kommer vi til å ha fokus på vår og vårtegn.  

Vi holder på å pynte hver vår bursdagskrone, til barnehagens bursdag. Grøtnes barnehage blir nemlig 30 år i år, og dette skal feires. Mer informasjon om 

dette kommer senere. 

Vi går også inn i en spennende tid, vi skal nemlig prøve å ruge frem kyllinger. Dette blir et spennende prosjekt, som vi alle gleder oss til. 

 

Vi fortsetter som vanlig med steg for steg, språksprell og førskole.  

Det nærmer seg påske og begynner derfor med påskeaktiviteter. Vi kommer til å snakke om hvorfor vi feirer påske, slik at barna skal få kjennskap til dette. 

Vi kommer til å sende ut påmelding til påskeuka i løpet av mars, så husk å levere den innen fristen. 

5. mars skal vi ha solfest. Denne dagen blir feiret med aktiviteter, vi skal bake solskinnsboller og kose oss  

10. mars er det barnehagedagen med tema «ulike sammen». 2016 barna skal ha natursti denne dagen, med de andre 2016 barna fra sol og måne. Resten av 

Askeladdenbarna kommer til å ha aktiviteter rundt dette temaet inne denne dagen.  

Det er igjen tid for foreldresamtaler. Vi henger opp lister i garderoben, så skriv dere på        

Dette bildet 

http://recursosparamiclasedereligion.blogspot.com/2014/05/unir-puntos-pascua.html
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