
MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR BLIDENSOL 

 

Uke/dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

5 30 

2- åringene: lekegrupper med fokus 

på språk og aktiv inkludering. 

Formingsaktivitet. 

1-åringene: tur/ utelek. 

31 

1- åringene: lekegrupper med 

fokus på språk og aktiv inkludering. 

Formingsaktivitet. 

2- åringene: Fellestur med 

småbarns team. 

1  

(Møtedag) 

 

Ute/ inne: fokus på lek 

 

Havregrøt 

2 

Turdag for Blidensol 

 

3 

Felles aktivitet i Dalen 

 

Varmmåltid: fiskekaker, 

poteter og gulrøtter. 

6 

 

 

6 

Vi markerer samenes dag med samisk 

musikk og samling. 

 

Grønnsaksuppe og 

«ghakko brød» til lunsj. 

7 

1- åringene: lekegrupper med 

fokus på språk og aktiv inkludering. 

Formingsaktivitet. 

2- åringene: Fellestur med 

småbarns team. 

8  

(Møtedag: Blidensol 9.15- 10.15) 

 

Ute/ inne: fokus på lek 

 

Havregrøt 

9 

 Turdag for Blidensol 
 

 

10 

Vinterfest for barn og foreldre 

i Dalen 14.30-16.00 med 

lapper. 

7 13 

2- åringene: lekegrupper med fokus 

på språk og aktiv inkludering. 

Formingsaktivitet. 

1-åringene: tur/ utelek. 

 

14 

1- åringene: lekegrupper med 

fokus på språk og aktiv inkludering. 

Formingsaktivitet. 

2- åringene: Fellestur med 

småbarns team. 

15  

(Møtedag) 

 

Ute/ inne: fokus på lek 

 

Havregrøt 

16 

Turdag for Blidensol 
 

 

 

17 

Vi markerer fastelaven med 

fastelavensboller. 

 

8 20 

2- åringene: 

lekegrupper med fokus 

på språk og aktiv 

inkludering. Formingsaktivitet. 

1-åringene: tur/ utelek. 

21 

1- åringene: lekegrupper med 

fokus på språk og aktiv inkludering. 

Formingsaktivitet. 

2- åringene: Fellestur med 

småbarns team. 

22  

(Møtedag: Blidensol 9.15- 10.15)  

 

Ute/ inne: fokus på lek 

 

Havregrøt 

23 

Turdag for Blidensol 
 

 

 

24 

Karneval i barnehagen! 

Varmmåltid: Pizzasnurrer 

(smårettskinke + halalsalami)  

 

9 

(Vinterferie) 

27 

2- åringene: lekegrupper med fokus 

på språk og aktiv inkludering. 

Formingsaktivitet. 

1-åringene: tur/ utelek. 

28   Vi feirer Julia 3 år!   

1- åringene: lekegrupper 

med fokus på språk og aktiv 

inkludering. Formingsaktivitet. 

2- åringene: Fellestur med 

småbarns team. 

1  

(Møtedag) 

 

Ute/ inne: fokus på lek 

 

Havregrøt 

  2 

Turdag for Blidensol 

 

3 

Felles aktivitet i Dalen 

Varmmåltid (suppe) 

 

 



MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR BLIDENSOL 

Månedens tema:  

Periodens litteratur  Periodens nøkkelord  Periodens sanger/ regler  

*Gullhår og de 

tre bjørnene 

*Minsten og 

den fine 

kroppen (Mervi 

Lindman) 

*Anatomi for småtasser (Jonathan Litton) 

Liten, mellomstor, stor, hus, skog, varm, kald, hard, 

myk, bjørnepappa, bjørnemamma, bjørnebaby, stol, 

seng, redd, sint, oppi, på, Gullhår, fargene i det samiske 

flagget (rød, grønn, gul og rød), karneval (kle seg ut, 

kostyme). 

 

God morgen alle sammen 

Navnesanger (Hei, hei, hei, jeg heter..) 

Vinke, vinke, klappe, klappe 

Du har to øyne som du kan se med 

Hode skulder, kne og tå 

Karnevalsangen     

Periodens formingsaktivitet  Periodens grovmotoriske lek Periodens naturopplevelser  

 
Utforske maling, og malingens konsistens. Utforske 

ulike materialer å male med. Klipp (holde saks) og lim, 

tegne (blyantgrep). 

 

 
Utforske uteområdet til barnehagen: 

Vi ønsker at barna skal prøve selv med støtte fra en 

voksen opp og ned trapper, bruke ulike lekeapparater, 

over kanter, opp og ned bakker. Øve på tur uten å sitte i 

vogn. 

 
 

 
Tur i barnehagens nærmiljø  

Utforske Dalen og aktiviteter i Dalen.  

 

 

 

 



MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR BLIDENSOL 

OPPSUMMERING AV PERIODEN: 

 

Vi er kommet godt i gang med eventyret «Gullhår og de tre bjørnene». Vi har fortalt eventyret med ulike konkreter og visuelle bilder. 

Vi har funnet et hus i Bjegstedparken der vi tror at bjørnene bor. Vi har lekt at vi banker på, luktet grøtlukt og hørt snorking fra huset. 

Vi har lekt oss med ulike roller i eventyret når vi er ute og inne der vi leker at barna smaker på grøt, sitter på stolene og sover i 

sengene. De er med og sier «denne var for myk, denne var for hard, denne var akkurat passe» og «denne var for varm, denne var for 

kald». Barna får en dypere forståelse av hva eventyret handler om og kan selv se forskjell på ulike størrelser. De får også brukt fantasi 

og innlevelse med å se for seg handlingen. En liten-, en mellomstor- og stor stubbe kan for eksempel bli til bjørnenes stoler. Noen syns 

det er litt skummelt og andre synes det er spennende og morsomt. Barna får også en felles referanse til eventyret som gjør det lettere 

å skape en lek sammen.  

Vi har også begynt å lese bøker om kroppen. Vi snakker om de ulike kroppsdelene og funksjoner, og de ulike sansene kroppen har.  

PRAKTISK INFORMASJON: 

 

Møtedag: Partallsuker har Blidensol avdelingsmøte fra klokken 9.15- 10.15. Barna er ute eller inne og personal fra andre avdelinger 

passer på barna.  

Klær: Husk å ta med hjem alt tøy som henger i grovgarderoben på fredager. Som regel trenger regntøy og dresser en vask.  

Håndvask: Husk å vaske hendene på barna deres når dere kommer om morgenen. Dette minsker bakteriespredning for store og små! 

Karneval: De barna som ønsker kan kle seg ut. Man trenger ikke å kjøpe nytt, tenk kreativt og bærekraftig!       


