
Halvårsplan for 

Falketårnet og Blåmeisene 
 

 

 

 

 

 

 

Våren 2022 
 

Smitteverntiltakene påvirker og får konsekvenser for denne halvårsplanen 
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Vår visjon: «Vår barnehage gir flyvedyktige barn» 

 

 

I Kirkemoen barnehage ønsker vi at alle barn skal utvikle:  

o Et godt selvbilde; føle seg verdsatt, ha tro på seg selv, like seg selv, «jeg skal være meg».  
o God selvstendighet; mestre krav og forventinger ut fra alder og modenhet, klare å ta valg, takle motgang.  
o Gode sosiale egenskaper; være tilpasningsdyktig, vise empati, «gi plass til andre slik at de blir seg».  

 
- Noe som er viktig for å kunne være «flyvedyktig».  

 

Den røde tråden som vi jobber etter i alle daglige situasjoner er følgende begreper: 

Høflighet: Respekt for hverandre Vanlig folkeskikk: 
o Vi hilser på hverandre og sier 

hade på en ordentlig måte 
o Vi spør på en fin måte om det vi 

vil ha: «kan jeg få?» 
o Huske å takke for det man får 

o Vi aksepterer andre som de er  
o Øver opp forståelsen for at alle 

ikke er like, men at alle er like 
verdifulle. 

o Vi unngår å si/gjøre noe med 
vilje som andre blir lei seg for 

o Kunne vente på tur 
o Kunne lytte når andre snakker 
o Svare når noen spør om noe  
o Kunne dele og låne bort.  
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Dette	halvåret	går	vi	inn	i	Mummidalens	mangfoldige	verden!	
- Et felles tema i barnehagen skaper et felles univers og samhold. 

  

Mummidalen 

Eksperimenter 

Lekeverden 

Følelser 

Naturen 
Være sammen 

Vennskap 

Familieforhold Tradisjoner 
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Januar 2022 
 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, 
bevegelse, mat 

og helse 

Kunst, kultur 
og kreativitet 

Natur, miljø og 
teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Daglig bruk av 
kalenderen, barna 
blir kjent med tall, 
bokstaver og 
symboler. 
 
Vi lytter til «Kan 
du løveloven?». 
 
Vi synger 
januarsangen. 
 
Vi leser 
Regnbueløvens 
fantastiske brøl 
 

Vi fortsetter med 
våre 
innarbeidede 
smitteverns-
rutiner.  
 
Vi beveger oss 
ute på ulikt 
underlag.  
 
Falkene går på 
ski innenfor og 
utenfor 
barnehagen.  
 
 

Vi lager 
nyttårsraketter.  
 
Vi skaper og 
former med snø 
og is.  
  

Undrer oss over 
ulike 
naturfenomener.  
 
Vi 
eksperimenterer 
med snø og is.  
 
 
 
 

Vi viderefører 
verdiene i 
Løveloven. 
- Selvrespekt 
-Respekt/ 
tolleranse for 
hverandre 
-Være hjelpsom  
-Kunne si i fra/ 
trøste om noen 
er lei seg. 
 
Fokus på den 
«røde tråden». 
 

Vi utforsker 
vinterland-
skapet.  
 
Falkene benytter 
seg av 
skiløypene ved 
skolen.  
 
Maxi-Falkene 
blir trygge i 
vannet på 
Ringeriksbadet.  

Vi teller barn i 
morgenmøtet 
 
Vi lærer dag, 
dato, måned  
og år i 
morgenmøtet. 

Vi øver oss på 
ulike 
matematiske 
begreper.  
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Februar 2022 
 
 
Kommunikasjon, 

språk og tekst 
Kropp, 

bevegelse, mat 
og helse 

Kunst, kultur 
og kreativitet 

Natur, miljø og 
teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Daglig bruk av 
kalenderen, barna 
blir kjent med tall, 
bokstaver og 
symboler 
 
Vi lytter til  
flere av 
regnbueløvens 
sanger og samisk 
joik.  
 
Vi synger 
februarsangen. 
 
Vi leser. 

Vi fortsetter med 
våre innarbeidede 
smittevernsrutiner 
 
Vi smaker på 
samisk 
tradisjonsmat.  
 
Ski og 
akeaktiviteter.  

Vi lager kunst i 
samiske farger.  
 
Vi lager 
morsdagskort. 
 
Vi lager svarte 
katter til 
karneval.  
 
 
 
 
 

Vi lager iskrem 
ute i snøen.  
 
Vi erfarer 
vinteren som 
årstid.  
 
 
 
 

Vi viderefører 
verdiene i 
Løveloven. 
 
Fokus på den 
«røde tråden». 
 
Barna får 
kjennskap til 
samiske 
tradisjoner.  
 
Vi lager noe for 
å glede andre.  
 
 
 

Samefolkets 
dag 6.februar. 
 
Morsdag 
13.februar.  
 
Falkene 
benytter seg av 
skiløypene ved 
skolen. 
 
Maxi-Falkene 
blir trygge i 
vannet på 
Ringeriksbadet. 

Vi teller oss i 
morgenmøtet 
 
Vi lærer dag, 
dato, måned og 
år i 
morgenmøte.  
 
Vi blir kjent 
med ulike 
geometriske 
former. 
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Mars 2022 
 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, 
bevegelse, mat 

og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom 
og form 

Daglig bruk av 
kalenderen, barna 
blir kjent med tall, 
bokstaver og 
symboler.  
 
Vi lytter til  
regnbueløvens 
sanger. Vi  
synger marssangen  
og ulike 
påskesanger. 
 
Vi synger 
Mummisangen 
Vi leser 
Mummibøker 
Filmsnutter  
 

Vi fortsetter 
med våre 
innarbeidede 
smitteverns-
rutiner.  
 
Akedag i 
Blystad-kollen. 
 
Sang og 
bevegelsesleker  
 
 

Finmotoriske 
aktiviteter i 
forbindelse med 
påske-
forberedelser. 
 
Vi leker og 
dramatiserer fra 
Mummidalen.  

Vi følger med på 
forandringene 
som skjer i 
naturen sammen 
med Snus-
mumerikken.  
 
Vi sår karsefrø 
og følger med på 
frøets utvikling 
sammen med 
Hemulen.  
 

Vi viderefører 
verdiene i 
løveloven.  
 
Vi starter og 
undrer oss 
sammen over 
påskebud-
skapet.  
 
.  

Vi går på turer i 
nærmiljøet. 
 
Barnehage-
dagen 15.mars 
«Vennskap  
- du og jeg».  
 
Foreldresamtale 
Blåmeisene 
 
Besteforeldre-
kafe 9. og 10. 
mars, med 
koronaforbehold 
 

Vi teller oss i 
morgenmøte.  
 
Vi lærer dag, 
dato, måned og 
år.  
 
Vi lærer og 
studerer om 
ulike mønstre.  
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April 2022 
 
 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, 
bevegelse, mat 

og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom 
og form 

Daglig bruk av 
kalenderen, barna 
blir kjent med tall, 
bokstaver og 
symboler.  
 
Vi lytter til  
regnbueløvens 
sanger. Vi  
synger aprilsangen 
og ulike 
påskesanger. 
 
Vi leser bøker som 
omhandler påsken. 
  

Vi fortsetter med 
våre 
innarbeidede 
smitteverns-
rutiner.  
 
Avdelingene 
lager seg 
påskelunsj.  
 
Vi jobber med 
overgang fra 
bleie til tørr.  
 
Turer og 
uteaktiviteter.  

Finmotoriske 
aktiviteter i 
forbindelse med 
påske-
forberedelser. 
 
Vi tegner og 
maler.  
 
Barna bruker ulike 
teknikker, for å 
uttrykke seg 
estetisk.  
 

Vi ser etter 
vårtegn og undrer 
oss over dem 
sammen med 
Hemulen.  
 
Vi opplever 
naturen som arena 
for lek og læring.  
 
Vi sår ulike frø til 
Mummimammas 
grønnsakhage.  
 
 
 
 
 

Vi viderefører 
verdiene i 
Løveloven. 
 
Vi undrer oss 
sammen over 
påskebud-
skapet.  
 
Vi tar del i 
norske 
påsketradisjoner 

Vi utforsker 
nærmiljøet vårt 
om våren.  
 
Kanskje kommer 
påskeharen?  
 
Verdens bokdag 
23.april.  
 
Foreldresamtale 
Falketårnet 
 
 
 
 

Vi teller oss i 
morgenmøte.  
 
Vi lærer dag, 
dato, måned og 
år. 
 
Bruker 
kroppen og 
sansene for å 
utvikle 
romforståelse.  
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Mai 2022 
 

 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, bevegelse, 
mat og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknologi 

Etikk, 
religion og 

filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom 
og form 

Daglig bruk av 
kalenderen, barna 
blir kjent med tall, 
bokstaver og 
symboler.  
 
Vi synger 
Mummisanger og 
ulike maisanger.  
 
Samtaler om 
hvorfor vi feirer 
17.mai.  

Vi fortsetter med 
våre innarbeidede 
smittevernsrutiner.  
 
Vi jobber med 
overgang fra bleie til 
tørr.  
 
Vi går på turer med 
og uten niste.  
 
Utelek og 
friluftsaktiviteter.  
 
 

Vi fargelegger 
norgesflagget. 
 
Vi tar i bruk 
fantasi, kreativ 
tenkning og 
skaperglede 
sammen med 
Mummipappa. 
 
Smil til 
fotografen..J  
 
 
 

Vi følger med på 
at det spirer og 
gror, og planter 
ut etterhvert.  
 
«Rusken-dag» i 
barnehagen. 
Barna får 
erfaring med å 
gjøre det trivelig 
rundt seg, og ta 
vare på leker og 
utstyr.  

Vi viderefører 
verdiene i 
Løveloven. 
 
Vi undrer oss 
sammen om 
hvorfor vi 
trenger lover.  
- Grunnloven 
og løveloven.  
 

Vi tar del i 
17.mai 
tradisjonene. 

Vi har vårt 
eget 17.mai 
arrangement.  

Vi øver oss 
på å gå i 
17.mai tog.  

Maxi-
Falkene på 
skolebesøk 

Vi teller oss i 
morgenmøte.  
 
Vi lærer dag, 
dato, måned 
og år. 

Bruker 
kroppen og 
sansene for å 
utvikle 
romforståelse.  
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 Juni 2022 

	

 

Kommunikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, bevegelse, 
mat og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Daglig bruk av 
kalenderen, barna 
blir kjent med tall, 
bokstaver og 
symboler.  
 
Vi synger flere 
Mummisanger og 
junisangen.  
 
Vi leser inne og ute.  

Vi fortsetter med 
våre innarbeidede 
smittevernsrutiner.  
 
Vi jobber med 
overgang fra bleie til 
tørr.  
 
Bade og vannlek.  
 
Sang og 
bevegelsesleker ute.  
 
Vi spiser mat ute. 
 

Vi lager kunst fra 
Mummidalen.  
 
Vi tar med 
inneleker ut.  
 
Vi tegner med kritt 
på asfalten.  
 
 

Vi plukker og 
lukter på 
blomster sammen 
med Snorkfrøken 
 
Vi finner 
innsekter og 
andre kryp i 
naturen.  
 

Vi viderefører 
verdiene i 
Løveloven og 
Mummidalen. 
 
Vi skaper gode 
opplevelser og 
rom for samtale.  
 
Vi tar hensyn til 
innsekter og kryp 
i deres habitat.  
 
 

Vi går på tur i 
nærmiljøet.  

Sommer-
avslutning (med 
korona 
forbehold) 

Fokus på 
overganger, 
avdeling/skole 

Kveldssamling i 
barnehagen for 
Maxi-Falkene.  

Vi teller oss i 
morgenmøte.  
 
Vi lærer dag, 
dato, måned og 
år. 

Mattelek i 
naturen.  

Vi leker med 
fallskjermen.  

Naturbingo.  


