
                        Prosjektplan for januar, februar, mars 2022 

            Hakkebakeskogen  

        Tema: klatremus og de andre dyrene i hakkebakkeskogen  

                                                  Vennskapsmål: - Vi skal jobbe med å inkludere alle i leken.  

                                                          Kunnskapsmål: - Utvide toleranse, respekt og interesse for hverandre                                                      

          De voksne skal støtte barna i det daglige, tilrettelegge for gode samspill, og samtale situasjoner for å styrke barnas språkutvikling».      

Telefon direkte til 
Snusmumrikken  

41418594 

NØKKELORD RIM OG REGLER SANGER LITTERATUR 

• Vennskap 

• Samarbeid 

• Vente på tur 

• Dele 

• Stopp-regelen 

• Inkludering 

• Fastelavn 

• Karneval  
 
 
 

 
 

 

 
 

• Reven er en hønsetyv 

• Bake kake søte 
 
 
 

• Spillemannsvise 

• Klatremus vise 

• Bestemor flyve visér   

• Det er en fin ting å vinne venner 

• Viser om reven 

• Mikkel rev 

• Bamsefars fødselsdag 

• Pinnsvin familien  

• karnevals sanger 

• Haren uti gresset  

 

  

• Klatremus og de andre dyrene i  
Hakkebakke skogen 

                 
  



          

         

   

 

 

«Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, 

kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å 

være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal 

støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.» (Utdanningsdirektoratet, 

2017. s. 22-23). 

 

 

FORMINGSAKTIVITET SPRÅKLEKER/AKTIVITETER TUR/OPPLEVELSER VIKTIGE DATOER! 

• Lage ulike dyrefigurer  

• Lage tre og henge/lime 
på bilder av figurene i 
boken  

• Male/tegne  

• Lage katter  

• Lage fastelavnsris  

• Lage kostymer  
 
 

• Spille spill  

• Bake peppernøtter  

• Bake fastelavns boller  

• Dans/musikk  

• Høre på lydbok  

• Formingsaktiviteter  
 

 

• Tur i nærområdet  

• Tur venn  

• Plukke bjørkekvister  

• Mat laging ute  

• Gjemme ulike figurer i skogen 

• Markering av fastelavnen  

• Se på tema relatert film 

• Små grupper vise fram å presentere 
eventyret på avdelingen.  

• Markere karneval 

 

         Bursdager  

• Januar : Eline, Kasper, Aaliya  
Februar : Julie, Daniil  
Mars : Zohor  
 
4. februar markerer vi samefolkets dag 
som er den 6. februar.  
 
21. februar- 25. februar forberedelser 
fastelavn 

                28. februar fastelavn  

• 28.februar- 4. mars skolens      
vinterferieuke 

 

Siste uke i mars karneval markering på 
huset  
 
Ansvarlige for ukene  
Aysel uke 6 
Daniela uke 7  
Merete uke 8  
Rikke uke 9 (vinterferie) 
 
 

 


