
Edderkoppene

Månedsbrev



Februar – Datoer å merke seg



Vi feirer samens dag 6 februar

 Onsdag 8 februar- konsert på Bjergsted – 4-6 åringene. 

Avreise kl 09:05

 Fargefest fredag  24. februar 

 Vinterferie i uke 9. - - gi en lyd om dere skal ha ferie. 



Abonering på hjemmeside 

For å abonnere så går du innpå 
www.minbarnehage.no/emmaus , så velger du 
avdeling Edderkoppene, blar ned på siden og 
trykker abonner som kommer opp på høyre 
side.

Her kommer informasjon og ukesrapporten ut. 



Prosjektarbeid • Dette året skal vi på edderkoppene jobbe 
med temaet Naturen gjennom året.
Ved å jobbe med et slik tema får vi jobbet 
tverrfagelig gjennom rammeplan målene som 
barnehagen skal forholde seg til. Vi gir barna 
kjennskap til naturen, ivareta området og 
samfunnet rundt seg. Barna får oppleve 
prosjektet tett på kroppen gjennom å sanse, 
se og oppleve. 
Bærekraftig utvikling

• «Barna skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling 
omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og 
er en forutsetning for å ta vare på livet på 
jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har 
derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, 
holdninger og praksis for mer bærekraftige 
samfunn» - Rammeplan for barnehage



Sanger og dikt vi øver på 

Sett på musikken 

hjemme, dans og 

syng med! En fin 

måte for barn å 

oppleve lek og 

læring på samme 

tid. 

DIKT SNØSTJERNE

• SNØSTJERNER,KVITSTJERNER, KVAR KJEM DE I FRA?

Sei, bur de der oppe i skyene går?

Snøstjerne, kvitstjerne, å skynt dere hit, og legg dykk i 

haugar så

marka blir kvit.

Snøstjerner, kvitstjerner, på ski vil eg stå i snøkvite bakkar, så 

fort det

kan gå.

DIKT SNØ :

Snøkrystaller, Snø som faller,  Snø på trærne, Snø på klærne 

,Snø på bakken. Au! Snø i nakken!

SANG: Se nå snør det, ja det gjør det, Tett i tett i tett. Snø i 

munn og nese .Snø i hele fjeset. Se opp snør det, ja det gjør 

det Tett i tett i tett



“Books are a uniquely 

portable magic.” –

Stephen King.

januar 

leser vi Gutten som gikk til nordavinden og krevde 
igjen melet. 
AV Asbjørnsen og Moe. Rune Johanne Andersson.  En 

fantastisk historie om å ha for lite, å få hjelp, spenning, 

og mye moral.  

Silje har byttet ut noen av ordene som er i fortellingen 

for å forenkle den. Hvis dere ønsker å lese hjemme 

bare spør så ordner hun en kopi. 

Vi er også begynt sånn smått med blekkulf da dette 

blir vårt nye tema fra februar til juni. 

Bildet er lånt fra 

google.



Velkommen tilbake!
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Velkommen til 2023 og vi er stein 

klare for nye opplevelser, 

utfordringer, undring og mye annet

morro! 

Ser fram til et fantastisk nytt halvår

inne på edderkoppene! 

Vi vil samt ønske Jomo velkommen

til gruppen. 



Garderoben 
 I garderoben vår så trenger vi hjelp av dere foresatte ☺

Klær må merkes da vi har 80 parr med votter, 60 par med sko. Ting som er arvet må få navnet 
til ditt barn ☺

Når det er vått ute ønsker vi at dere tar med det hjem for å tørke det siden det dessverre

ikke er plass til 20 dresser i tørkeskapet. 

Her er en sjekkliste hva som trengs i barnehagen. Sjekk på onsdagene om det må fylles på. 

Skift i hylla:                                   Vinter og kulde:                                                    Hele året:

gensere 3 par                              Vinterdress                                          Regntøy- dette må tas

bukser 3 par                                 vintersko                                            hjem med behov for å skylles 

vaskes   

fleec- bukse og genser              enten  Lue/halslue/pannebånd         Innesko med navn 

ull- bukse og genser                    Hals                                                        Sekk med navn

undertøy                                      Votter/Hansker                                      Vannflaske

sokker                                           ullsokker                                                  Gummistøvler/Cherrox

Regnvotter  
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Hva skjedde I Januar

I januar har vi gjennomført en del realfag prosjekt med at vi forsker på
værfenomener. Måle vind, temperatur og vann. Vi har sett på konsekvenser av 
når havvinden tar med seg søppel som ikke blir kastet, testet forskjellen med 
kulde og varme sammen med is/snø, vi har prøvd å fange vinden samt måle
hastigheten. 

Rammeplan: Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på
naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk 
av teknologi og redskaper.
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna
opplever og utforsker naturen og naturens mangfold, får gode opplevelser med 
friluftsliv året rundt, opplever, utforsker og

eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover. 

Antall, rom og form fra rammeplan: 

• Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, 
sortering, plassering, orientering, visualisering, former,

mønster, tall, telling

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna. 

oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger, utvikler forståelse for 
grunnleggende matematiske begreper,leker og eksperimenterer med 

tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på



Inne på edderkoppene har vi fokus på 

bærekraftig utvikling og det å ivareta 

miljøet vi har rundt oss. 

Vi blir framover de neste ukene på tur å 

gå i nærmiljøet å plukke søppel for å se 

hvor mye som er bare kastet i naturen, 

men hva som også kommer flyvende 

med vinden eller med havet. 

Vi fikk oss en ekte konsekvens 

opplevelse av søppel + naturen. På 

stranden fant vi en fugl med plastikk i 

halsen, vi fikk studert der den lå dø og 

undret oss veldig. Barna synes dette var 

veldig trist og har blitt mer bevist på tur 

hvis de ser søppel.  

Vi har også sett på ekte grise innvoller. 

Der vi kunne sammenligne grisen sin 

organer med våre! Mega spennende!

Fra februar skal vi gå over til å jobbe 
med Blekkulf  - miljødetektiven! Lese 
ulike fortellinger, dra på oppdrag fra 
havet bunn, samt se kan man bruke 
noe av det man finner? 
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Takk for nå!
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