
Periodeplan for februar. Tema: vinter og tradisjoner 

Uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

5 30 
Smågrupper: 
tur/prosjekt 
 

31 
Prosjekt 

1 
Smågrupper: 
tur/prosjekt 
Hurra for Stella 

2 
Prosjekt 

3 
Gym på loftet 
Hurra for Odin! 

6 6 
 
Samenes dag! 

7 
Prosjekt 

8 
Smågrupper: 
tur/prosjekt 

9 
Musikk samling  

10 
Gym på loftet 
 
Siste dag med 
studentene. 

7 13 
Smågrupper: 
tur/prosjekt 
 

14 
Prosjekt 

15 
Smågrupper: 
tur/prosjekt 

16 
Prosjekt 

17 
Gym på loftet 

8 20 
Bollemandag 
 

21 
Prosjekt 

22 
Karneval 
 

23 
Musikk samling 

24 
Gym på loftet 

9 27 
Smågrupper: 
tur/prosjekt 
 

28 
prosjekt 

1 mars 2 3 



Måneden som gikk: 

 
I januar har vi hatt vinter som tema og kost oss sammen med eventyret Skinnvotten. Vi har jobbet i 
prosjekt med barna i grupper; gått turer og speidet etter vinterfargene, første uke blått, så hvitt og dernest 

svart, en kjempegod øvelse i persepsjon for både store og små       Barna var svært aktive og pekte stadig 
ut nye objekter av den utvalgte fargen som vi så måtte ta bilde av. I barnehagen malte vi så med den 
fargen vi hadde hatt i fokus. Nå henger det nydelige regndråper og snø fra taket inne på Marikåpe. Vi 
hentet også med oss vann på tur, og vi har lagt leker ned i plast med vann og lagt dem i fryseren som et 
eksperiment på å se hvordan is blir til!! 
  
 Skinnvotten koste vi oss med både inne og ute i snøen, og barna fikk den formidlet både som dukketeater 
og som hyggelig lesestund gjennom en nydelig bok med de vakreste malerier i, vinter kan virkelig være 
vakkert! At eventyret falt i smak kunne vi merke på roen som kom og de glade ansiktene, og ikke minst at 
de stadig spurte oss om vi ikke kunne ha skinnvotten! 
  
Vi har også brukt tid på å jobbe oss inn i de gode rutinene våre etter jul, og vi er så heldige å ha to skjønne 
studenter med oss! De er veldig flinke og vi kan se at barna liker dem, og med flere armer og fang er det 
lettere å formidle visjonen vår glede og omsorg i hverdagen. 
 

 

 



Dette ønsker vi å gjøre i februar: 

 
Februar er preget av flere merkedager og litt ønsker vi å gjenspeile i barnehagen. Vi ønsker å markere 
samenes dag, bollemandag og der vil bli karneval onsdag 22 februar!  
  Til karnevalet inviteres alle barna til å kle seg ut, og I forkant av karnevalet ønsker vi å få lagd 
instrumenter og øvd oss på karnevals sanger. Ole ole sambaen er løs 
  Samenes dag ønsker vi å besøke samisk kultur gjennom ute lek, joik/musikk, trommer og eventyr. Om 
mulig ønsker vi å gjøre det som små drypp og gjentaking over en liten periode så de kan få glede av det. 
  Bollemandag markeres ved at vi baker og spiser deilige boller  
 
Som i forrige måned vil vi fortsette med å dele barna i to grupper under formiddagsaktiviteter. Dette ser vi 
fungerer supert for både store og små!  
  Solveig fortsetter med «musikk fra livets begynnelse» felles sangsamlinger for to åringene på loftet 
annenhver torsdag. Ettåringene vil da ha musikk og sansing nede på marikåpe. 
  
Vi har nå endelig hatt åpning av det nye uteområdet vårt og det er kjekt å se hvordan barna koser seg der. 
Vi er mye ute og der er mye vær og vind så vi ber dere foreldre om å sjekke at barna har nok varme ute 

klær og skift. Uteklær legges i grov garderoben og skifteklærs i inner- garderoben       
 
 
 

 



 


