
Månedsplan for februar 2022                 Tema: Karneval  

uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
                                    Torsdag 24.februar er det karneval i barnehagen. Da kler vi oss ut, Barna 

                                    får fiske i fiskedammen, vi synger karnevalsanger, danser og har fellessamling  

                                    med Maurtua. I forkant av karneval øver vi på karnevalsanger, kler oss ut og  

                                    lager rytmeinstrument som skal brukes i samlingen. 

5 31 

Hinderløype 

1 

Språkgrupper 

To-årstur med 

Maurtua 

2 

Språkgrupper 

 

3 

      TURDAG 

4 

Musikk 

samling 

 

6 7  

Hurra for  

Filip 3 år. 
Markering av 

samefolkets dag 

(6.februar) 

8 

Språkgrupper 

To-årstur med 

Maurtua 

Lage rytme- 

instrumenter 

9 

 

Språkgrupper  

 

Lage rytme- 

instrumenter 

10 

 

        TURDAG 

11 

Musikk 

samling 

 

7 14  

Pablo student 

kommer tilbake.                  

Hinderløype 

15 

Språkgrupper  

Lage 

fastelavensris 

16 

     Språkgrupper 

      Lage         

      fastelavensris 

17 

        

         TURDAG  

 

18 

Musikk 

samling 

 

8 

 

21 

Formingsaktivitet  

Lage masker. 

22 

Språkgrupper 

To-årstur med 

Maurtua 

 

23 

Språkgrupper 

24 

 

KARNEVAL 

25 

Musikk 

samling 

 

 

 
Barna har blitt godt kjent med boka «Lisen får ikke sove», Vi har lekt, sunget og lest boka. De er aktive 

deltakere i samlingene. Hjelper Lisen med å finne kosedyrene og fryder seg sammen med sang og lek. 

Lisenfest ble en koselig avslutning. 
 

Hver dag deler vi barna opp i lekegrupper/smågrupper. Her prøver vi å motivere og inspirere barna til positivt 

samspill. Gjør barna oppmerksomme på hverandre gjennom å herme, dele leker, trøste, le sammen og være god 

mot hverandre. Konflikter oppstår, men barna har en fantastisk evne til å bli venner igjen. Vi voksne støtter 

dem der det trengs. Sangstund, hinderløype, lesestund og formingsaktivitet – alt gjøres i små grupper. Tre barn 

og en voksen. 

I språkgruppene fremover vil vi bli kjent med boka: 
 

«KARSTEN OG PETRA KLER SEG UT»  

Karsten og Petra forbereder seg til karneval i barnehagen. 

Nøkkelord:         

Karneval, fjør,  indianertiger, hale, veske, hatt, sko, kle seg ut, glede seg. 
 

Mandag 7.februar har vi en liten markering av samefolket dag med sang, musikk 

og bilder. 

 

 

Praktisk informasjon: 
            

1. Student Pablo kommer tilbake 14.februar og skal være hos oss i tre uker. 

2. Barna som skal spise frokost i barnehagen må være her seinest kl 8.30.  

3. Minner om varme klær på barnas plasser. (varm genser og bukse, ullsokker, votter, hals og lue).  

4. Husk å abonner på barnehagens hjemmeside. 


