
 

 

Plan for Februar 
 

Lek en bok 

 

I januar har vi begynt på 

metoden «lek en bok», 

som er språktilegnelse 

gjennom bildebøker. Vi 

startet med dialogisk 

lesing, og la til konkreter 

som skal støtte opp om visualiseringen av 

innholdet i boken. Boken vi valgte er «Natti natt, 

Babblarana». Denne gav et godt utgangspunkt 

for felles samlinger, men også alderstilpassede 

aktiviteter i de ulike gruppene. Med grønn og blå 

gruppe har vi brukt konkretene i Kims lek, mens 

med gul gruppe har vi på tur gjømt konkretene, 

med bind for øynene skal et og et barn finne 

gjenstanden ut ifra de hintene som blir gitt.  

 

 

 Februar på bjørnehiet 

 

 

I februar fortsetter vi med lek en bok metoden, men vi skal nå knytte et eventyr og en 

bok opp til temaene samefolkets dag og karneval i barnehagen.  

 

Samefolkets dag 

 

6. februar markerer vi samefolkets dag, med samling rundt «bålet», og med nordlyset 

over oss skal vi bli kjent med eventyret om kråka og reven. Til lunsj lager vi bidos, 

samenes nasjonalrett, et skikkelig festmåltid.  

 

Karneval 

 

15. februar blir det karneval i barnehagen. De som vil kan komme utkledd denne 

dagen. Vi skal være felles med revehiet og ha mange kjekke aktiviteter. Mer 

informasjon kommer. I forkant av karnevalet skal vi bruke Thomas kler seg ut i 

temaarbeidet.  

Periodeplan 
Avdeling Bjørnehiet  

Praktisk info: 
 

Frokost er 8.15-8.45 
 

Tur-dager: Grønn på mandager, 
Gul på onsdager og Blå på 

torsdager. 
 

6. februar: samefolkets dag 
 

15. februar: karneval 
 

 
 

Meld dere på nyhetsbrevet på 
minbarnehage.no 

 



 

 

 

Bursdager 

 

Den 27 desember hadde Walter og Sven 

bursdag, vi feiret i to dager da alle var 

tilbake etter juleferien. Det ble både 

Geitekillingen som kunne telle til ti og 

Rødhette og ulven. Vi spiste og varmmat 

begge dagene. Vi har også feira Lars med 

Gruffalo i samlingen og taco til lunsj. Hipp 

hurra for bursdagsbarna våre! 

 

Og 7. februar skal vi feire Filip! 

 

 
 

Ukerytme på Bjørnehiet 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Turdag for 

grønn gruppe 

 

Matlaging for 

blå gruppe 

Møtedag 

 

Lekegrupper 

Turdag for gul 

gruppe 

 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

Turdag for blå  

gruppe 

 

Temaarbeid 

Gul gruppe 

Gul gruppe i 

kjeller 

 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

 

 

Gruppe 1: 

Eivynd, Lars, Helle, Walter, Filip og Selma 

 

Gruppe 2: 

Sven, Torvald, Eliana, Asma og Hamid.  

 
 
 
 
Hilsen Stine Oline, Denisa, Marianne og Kristina. 

I barnehagen ønsker vi at barna 
skal bli møtt med leker og material 

som virker samlende. Vi har et 
ansvar for å gi barna like 

muligheter til å komme inn i lek og 
bygge relasjoner og vennskap. Og 
vi ser at leker hjemmefra bidrar til 
å gjøre dette mer utfordrende for 
barna. Derfor ber vi dere om å 
passe på at private leker blir 

hjemme 

 


