
Månedsbrev for februar  
 

Perioden som har vært 

Det nye året er godt i gang, og vi gleder oss over å endelig være full gruppe 

på Blåklokke. Vi er nå ni barn på avdelingen, og det er spennende å se hva 

som skjer med gruppa når den vokser. Det har vært en del endringer denne 

måneden, både i barnegruppa og blant personalet. Vi har derfor fokusert 

mye på tilvenning og trygghet, blant annet gjennom rutiner, enkle 

aktiviteter, frilek og å være tett på barna. Rutiner og planer har blitt endret 

underveis for å kunne tilpasses barnas behov på best mulig måte. 

 

I januar har vi hatt «Geitekillingen som kunne telle til 10» og «Noas ark» som tema. Barna 

har fått delta i samlingene ved å leke med konkreter, være med på bevegelsessanger og 

gjennom gjentakelser av sentrale ord fra fortellingene. Vi ser at noen av barna teller en-to-tre i 

egen frilek, for eksempel før de hopper et hopp eller kaster en ball. Januar har ellers vært 

preget av mye kaldt vær, is og slaps, og det har derfor blitt mindre utelek enn vi gjerne skulle 

ønsket. De små barna holder seg mye nede på bakken der det er ekstra kjølig, noe som fort 

gjør dem kalde selv med gode klær. Vi håper på mer utetid fremover! 

 

Hva skjer i februar?  

Fagområdet for februar er kommunikasjon, språk og tekst. 

Språk er et viktig fokus gjennom hele barnehagehverdagen. I 

det daglige forsøker vi å støtte barna i å sette ord på 

gjenstander, handlinger og følelser. Vi leker med språket i 

form av sanger, rim og regler, i tillegg til at vi bruker bilder 

(blant annet på språkveggen og illustrasjoner i bøker), 

konkreter, tydelig kroppsspråk og mimikk i 

samlingsstundene. Barna liker godt å synge og å se i bøker, 

og det blir derfor mye av både sang og lesestunder i løpet av 

en dag. Dette tar vi med oss inn i den nye måneden, og fortsetter 

med å synge og lese både spontant og i samlinger.   

 

I februar fortsetter vi med «Noas ark» i kristensamlingene, 

samtidig som vi introduserer et nytt og spennende eventyr for 

barna: «Pannekaken som ikke ville bli spist». Barna likte 

historien om geitekillingen godt, og vi ser at de interesserer seg 

for dyr. Det er fint å spille videre på dette, og derfor valgte vi en 

ny fortelling som inneholder mange dyr. Pannekaken er et innholdsrikt og språkstimulerende 

eventyr med mye rim og gjentakelser. For å gi barna ulike erfaringer med temaet, vil vi bruke 

plastdyr, fortelle og dramatisere sammen med barna, og la oss inspirere av eventyret i 

månedens formingsaktiviteter.  

 



I februar blir det noen endringer i personalet på Blåklokke. Fra og med 15. februar blir det 

Maria (100%), Silje (100%) og Mona Kristin (80%) som blir fast på avdelingen. I tillegg får 

vi en person som skal være hos oss en dag i uken (20%). 

 

Husk: 

• Fredag 12. februar skal vi ha karneval i barnehagen. De som ønsker det, kan kle seg ut 

denne dagen       

• Vi ønsker beskjed innen 09:30 hvis barnet kommer senere eller ikke kommer i 

barnehagen. 

• Det kan være én familie per avdeling i grovgarderoben om gangen (én familie fra 

Løvetann og én fra Blåklokke samtidig). 

• Sørg for at barna har nok klær til soving (vi anbefaler en god ulldress, hansker, tjukke 

sokker og lue). 

• Husk å fylle på klesskuffen hvis barnet får med seg hjem skittentøy en dag.  

 

  



Temaplan 
 

Tema for perioden: Pannekaken som ikke ville bli spist & Noas ark 

Mål for Perioden: Barna skal få utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et 

mangfold av kommunikasjonsformer. Vi skal leke med språket gjennom rim, regler, sanger og 

litteratur, og stimulere til utvikling gjennom samtale, benevnelser, gjentakelser og ved å sette 

ord på tanker, handlinger og følelser. Begreper og ord må gjentas på forskjellige måter i 

forskjellige situasjoner. For å sikre læring må et begrep bli brukt 50-60 ganger. 

Fagområdene som dekkes:  Kommunikasjon, språk og tekst, Kunst, kultur og kreativitet. 

Nærmiljø og samfunn. 

 

Periodens litteratur med 

formidlingsmetoder 

Periodens fokusord Periodens 

rim/regler 

Periodens sanger 

• Boka «Pannekaken 

som ikke ville bli 

spist» 

• Noahs ark 

 

• Formidlingsmetoder: 

Vi skal fortelle 

eventyret og 

historien, lese 

bøkene, og bruke 

elementer fra 

fortellingene i 

aktiviteter.  

 

 

• Pannekake, 

kone/mor, 

gamlefar, 

mann, unger, 

sulten, trille, 

høne 

(hønepøne), 

hane 

(hanepane), 

and 

(andevande), 

gås (gåsevåse), 

gris (gylte 

grisesylte). 

 

• Båt, ark, 

regnbue, par, 

due.  

• Lille, trille 

• Bake, bake 

kake 

• Hoppe, sa 

gåsa 

• Navnene fra 

Pannekaken 

(rim) 

  

• Pannekake-

sangen 

• Klappe, klappe 

søte 

• Med krøllet 

hale 

• Seks små ender 

kjenner jeg 

 

• Noahs ark 

• Min båt er så 

liten 

• Ro, ro til 

fiskeskjær 

• Når det stormer 

• Stor bølge, liten 

bølge 

Periodens språkleker Periodens lek / 

aktivitet 

Periodens tur / 

opplevelse 

Periodens kreative 

aktiviteter 

• Bravo-leken 

• Bruke språkveggen 

aktivt 

• Leke med og 

benevnte konkretene 

fra månedens 

fortellinger 

• Lesestund 

• Puslespill 

• Kims lek 

• Lage 

pannekaker 

• Gjemme seg 

under teppe 

• Leke med dyr 

og stor 

bondegård  

• 1 voksen med 

2/3 barn som 

rullerer 

• Besøke 

fuglene ved 

sykehjem 

• Dra til 

lekeplasser i 

nærmiljøet  

• Lage 

pannekaker av 

papptallerkener 

• Lage hønepøne 

med 

håndavtrykk 

• Lage fargerike 

hanepaner 

• Lage gylte-

grisesylte 

 

 


