
 Februar på Skinfakse 
 Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  fredag 

5  
 

 
  

1. 
Eventyryoga 
 
Vi lager laks i 
grønnsakssaus 
og pasta. 

2. 
Forming: 
Vinterbilde med 
sirkler 
 
Hinderløype  

3. 
Dansefest  
 
 
Vi lager 
havregrøt 

6 
 

6. Samenes dag 
 

  
 

7.  
Lek i grupper  
 
Hinderløype  
 

8. 
Forming:  
Reven og kråka  
Vi lager 
fiskeboller i hvit 
saus 

9.Temasamling:  
Reven og kråka  

 

10. 
Eventyryoga  
 
 
Vi lager 
semulegrøt 

 13. 
 Lek i grupper  
 
Bevegelseslek  

14. 
Musikksamling  

 

15. 
Forming: Dyr  
 
Vi lager 
pølseform 

16. 
Temasamling: 
Hvordan bjørnen 
ble 
stubbrumpet. 

17. 
9:30 
Fellessamling 
Gullfakse 
Vi lager 
risgrøt 

8 20.  
Lek i grupper  
 
Hinderløype  
  

21. Forming: 
fastelavn  

 

22. 
Forming: 
karneval 
Vi lager stekt ris 
m/grønnsaker 

23. 
Musikksamling 
Bakedag  
 

24. 
Karneval  
Barna kan 
komme til 
barnehagen 
utkledd. 

9 
Skolens 
vinter-
ferie 

27.  
Bollemandag 

 
 

28.  
lekegrupper 
 
 
Jonas 2år!   
 

1. 
Forming: 
Hvordan 
bjørnen ble 
stubbrumpet 

2. 
Sangsamling: 
dyrene om 
vinteren  

3. 
Eventyryoga  
 
Vi lager  
Semulegrøt  

Tema: 

Periodens tema er og «fugler og dyr om vinteren». Vi kommer til å knytte sammen temaene med 
historiene om «reven og kråka» og «hvordan bjørnen ble stubbrumpet». Vi har som mål å skape 
fellesopplevelser og felles referanser som kan stimulere til medvirkning i lek og fellesskap.  
 
Rammeplan for barnehager (2017, s.23) sier at: Alle barn skal få god språkstimulering gjennom 
barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en 
helhetlig språkutvikling. 
 
Temaet «Meg selv» skal i denne perioden handle om store og små på avdelingen. I Ullandhaug-
barnehagene har vi målsetting om at alle barn skal oppleve glede og mestring i kommunikasjon og 
samspill med andre barn, og voksne. De skal få støtte og anerkjennelse i egen språkutvikling. 
 
Et viktig grunnprinsipp i alt språkarbeid er gjentakelse. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet, slik 
at barna får gode forutsetninger til å lære og delta i språkmiljøet. De yngste barna opplever at de 
mestrer å sette ord på mennesker og tingene rundt seg. Vi bruker hverdagssituasjoner til å «bade» 
barna i ord for eksempel i garderoben, på tur, på stellebordet og under måltidene, men 
også gjennom å gjenta ulike leker og aktiviteter, historier, rim/regler, sang og musikk i planlagte 
situasjoner.  
 



 Februar på Skinfakse 
1 åringene Nøkkelord Rim og regler Sanger Litteratur 

Meg selv – 
avdelingen min 
 
Selvstendighet i 
håndvask og måltid. 
 
 
Bruke ord i samspill 
med andre barn. 

Gjenkjenne  
navn på 
mennesker, dyr, 
fugler og ting som 
omgir oss i 
barnehagen. 
 
Si stopp. 
Takk, takk. 

Bake, bake 
kake. 
Trille, trille 
bolle. 
Rulle, rulle 
kringle  
og vips inn i 
ovnen.  
 

M-æ, sa en liten 
grønn frosk 
Lille Hasse hare 
Bjørnen sover 
Kråkesangen  
Hokkus og Pokus  
Hvem er under 
teppet 
Bjørnen sover 

Barnehagen 
min.  
Pekebøker  
Reven og 
kråka 
 
Hvordan 
bjørnen ble 
stubbrumpet 

2 åringene      

Meg selv – 
avdelingen min  
 
Selvstendighet i 
påkledning  
Vennskap 

Tallrekken  
1,2,3,4,5,6,7. 
  
Eksperimentere 
med stor/liten, 
ulikt tempo og 
intensitet. 

Reven var en 
hønsetjuv  
 
Vi er en 
familie på fem 
 
Stevet: Det 
var rever og 
rotta og 
grisen. 

Hipp hurra for alle 
som er her. 
Reven var en 
hønsetjuv 
Ulven rasker over 
isen.  
I en skog en stue 
lå. 
Jeg så en ulv, en 
rev og en hare. 
Kråkesangen 

Ti små 
vennebøker -  
Å vente på tur. 
Å dele. 
 
Reven og 
kråka  
 
Hvordan 
bjørnen ble 
stubbrumpet 

Månedsbrev:  

I desember har vi arbeidet med eventyret om skinnvotten og avsluttet prosjektet med 
fellessamling her på Skinfakse. Alle i barnehagen hadde øvd på samme sanger og regler knyttet til 
eventyret og hadde felles referanse gjennom arbeidet med eventyret. Dette er i tråd med 
målsettingen vi har i Ullandhaugbarnehagene om at vi planlegger for å gi alle i barnehagen felles 
opplevelser og oppmuntrer til, og legger til rette for at barna får medvirke i fellesskapet. 
 
Vi har en kreativ gjeng som koser deg med ulike kreative prosjekter. Vi knyttet sammen temaet dyr 
og fugler om vinteren med skinnvotten og sirkelen. Her er noen av produktene av dette arbeidet.  
Vi har også laget fuglemat og har fått lokket til oss nye arter som bjørkefink og svartmeis. Ekornet 
har også blitt en fast gjest og kommer helt frem til døren for å tigge etter mat.  

 

 

 

27.02. Karneval  

Barna kan komme til 

barnehagen utkledd. 

Skolens høstferie er i uke 9, 

fra 27.-3. Mars. Vi vil gjerne 

vite det i god tid hvis noen 

av barna skal ha fri denne 

uken eller andre dager. 

Takk.  

 

 


