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Januar måned er over, og den ble ikke helt etter planen 😉 Vi startet friskt opp 

med fortellingen om «Skinnvotten». Her måtte vi inn å evaluere litt, og var alle 

enige om at denne fortellingen ikke passet barnegruppen. Wibeke kjente ikke 

barnegruppen nok, men er blitt godt kjent med dem nå. Vi byttet over til bok om 

den lille uglen som faller ut av redet og trenger hjelp til å finne moren sin igjen. 

Denne falt virkelig i smak. Vi har eventyrboks med konkreter og bok til 

fortellingen. Vi har også en liten bok som barna kan lese selv. 

Vi har brukt deler av måneden til å bli kjent, men det ble litt spolert ved Wibeke 

sin sykdom. Men hun fikk en varm velkomst når hun kom tilbake. Barna har også 

blitt kjent med Kaja. Hun går i 9 klasse på Kristianlyst og er hos oss noen timer 

hver onsdag. Den første uken i februar er hun og en klassevenninne; Tilde, i 

arbeidsuke hos oss. 

Vi har prøvd oss litt på frysing og tining i vannprosjektet. Vi frøys vann og dyr inni 

ballonger. Det var veldig spennende å se på når dette tinte. 

Vi har vært ute å lekt nede på lekeplassen ved bygg 1. Dette er nytt område for 

barna, og det er mange nye lekeapperater og områder og utforske for barna. De 

leker også sammen med barna fra Trollungene og Maurtua når vi er der, da disse 

avdelingene har utetid samtidig som oss. Vi tok oss også en tur til sansehagen ved 

Stokka sykehjem, noe barna syntes var kjempekjekt. De vinket til fuglene og sa 

«hadet» når vi skulle til barnehagen igjen. 

 

I februar måned fortsetter vi der vi slapp i januar. Vi fortsetter med faste 

samlinger, med eventyr og sanger, og med vannprosjektet. Vi vil ha litt vannlek 

inne, både med barna i basseng og et stående basseng. Vi håper på litt snø eller 

frost slik at vi kan utforske dette sammen. 

June og Ansel kommer snart, og de vil også ha litt lederdager og opplegg sammen 

med barna. 
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Rammeplanen for barnehager sier: 

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling 

og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at 

barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. 

• opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året 
rundt 

• videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper 

 

Vi vil fremover gå turer til den lille skogen bak kirken, vi kaller den 

«eventyrskogen». Her kan barna klatre, øve seg på å gå i ulent terreng og 

utforske alt som vokser i skogen. På våren kommer det blomster, ramsløk og vi ser 

mange ulike former for sopp. I tillegg er vi daglig ute på barnehagens område, og 

vi håper å komme oss en tur til biblioteket når vi har studenter. 

Vi har fått mange nye bøker på avdelingen. Noen er til å lese, mens andre er for å 

se på bilder og snakke om med barna. Barna er i denne alderen veldig lærevillige, 

og ved å presentere dem for mye språk og forskjellige uttrykk, vil hjelpe dem i å 

utvikle et rikt språk. Vi prøver også å få lest en bok til lunsj. Ved å lese for barn 

før de sover, gjør at de husker nye ord bedre. Hjernen får tid til å bearbeide 

mens de sover. Vi oppfordrer derfor alle til å lese før de legger seg for 

kvelden😊 

 

 

 

 

 

Ailin, Paulina, Elena og Wibeke 

 

Fem små apekatter lekte i noen trær 
De ertet krokodillen: ”Du kan ikke ta 
oss her!” 
Men så kom krokodillen, så diger og 
så svær.  GLEFS!!! Så var det bare 
fire der!  
 
Fire små apekatter… 
Tre små apekatter… 
To små apekatter… 

 

Fredag 3. februar der det mørkedag i bhg, barna kan 

da ta med lommelykt. 

Mandag 6. februar er det samenes nasjonaldag, dette 

skal vi markere med litt joik et. 

Fredag 17, februar er det karnevalsfeiring i bhg. 

Barna kom komme utkledd om de vil. Det blir 

sambatog og fellessamling. 

Mandag 20. februar er det bollemandag, og vi lager 

litt boller med barna denne dagen. 


