
 

 

Plan for Januar 
 

Førjulstiden på bjørnehiet var stemningsfull, 

koselig men også hektisk -slik det ofte blir i 

barnehagen. Håper alle har hatt en trivelig 

juleferie og er klare for å ta fatt på det nye året. 

 

 

Lek en bok 

 

I januar skal vi begynne på metoden «lek en 

bok», som er språktilegnelse gjennom 

bildebøker. Vi starter med dialogisk lesing, og 

legger til konkreter som skal støtte opp om 

visualiseringen av innholdet i boken. 

Forhåpentligvis finner vi sammen noe som 

fenger som vi kan bruke til å utvide lekemiljøet 

med.  

 

 

Vi håper at denne metoden skal gi oss felles 

referanser som barna kan ta med inn i leken, og 

dermed bidra til mer av den gode og 

inkluderende leken. Men også gode lesestunder 

med felles fokus, undring og gode samtaler. Spørsmål og stopp underveis i lesingen 

hører med, og om lesingen glir over i lek før boken er ferdig er ikke så farlig. Barna 

får komme med innspill underveis, og vi undrer oss sammen med barna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodeplan 
Avdeling Bjørnehiet  

Praktisk info: 
 
 

Frokost er 8.15-8.45 
 

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

torsdager. 
 

 
Husk planleggingsdag 2. januar 

 
 

 
Meld dere på nyhetsbrevet på 

minbarnehage.no 
 



 

 

 

Foreldresamtaler 

 

Foreldresamtalene starter opp igjen i 

januar, Kristina kaller dere inn. 

 

Bursdager 

 

Den 5 desember feiret vi Marianne med en 

kjemperakett i samling og nachos til lunsj. 

Den 18 ble Eliana feira med geitekillingen 

som kunne telle til ti i samlingen og 

tomatsuppe med makaroni og pølse til lunsj. Og den 27 desember har Walter og 

Sven bursdag, vi feirer når alle er samlet igjen i januar! Vi skal også feire Lars som 

har dag 20 januar.  

 

 
 

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 Audre.  

 
 
Godt nyttår! 
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 

 


