
MÅNEDSPLAN FOR JANUAR Tema:Sang/musikk/bevegelse  Bikuben   2023 

Bok: Lisen får ikke sove 
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GODT NYTT ÅR! 
Vi ser frem til et nytt halvt år sammen. Fortsetter med smågrupper der vi legger til rette for lek, 

sang, musikk og bevegelse. 
 

I lekegruppene bruker vi bøker. Bøker er en viktig del av vår hverdag. Målet å skape bokglede ved å 

fordype oss i ulike bøker, bli kjent med innholdet og ordene i bøkene og gjerne leke med konkreter 

inspirert fra boka. I januar er det boka «Lisen får ikke sove» vi blir kjent med.  Nøkkel ord her er: 
 

DUKKEN, BAMSEN, HUNDEN, PUSEN, KANINEN,  

SPRELLEMANNEN, LAMMET, LØVEN, ANDEN, BALLEN. 
 

Alle disse dyrene/tingene bærer Lisen inn i sengen.   

En enkel bok som vi kan bruke i lek, sangstunder og andre aktiviteter. 
 

De eldste vil også få være med på en tur til biblioteket. 
 

Bevegelses lek, sang og musikk: 

Barna på liten avdeling kalles ofte toddlere (en som stabber og går). Vennskap og kontakt utvikles 

først og fremst gjennom kroppslig, motorisk lek. De hopper, løper, stamper, kaster, danser og ler. De 

søker kontakt med kroppsspråk og blikk. Å bruke musikk, sang og bevegelse med denne gruppen er 

samlende og alle barn, uansett forutsetninger kan delta på sitt nivå. Vi deler glede, spontanitet og 

fryder sammen. 
 

Hilsen personalet på Bikuben. 
 


