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Tilbakeblikk på januar 

 

Det snur mot lysere tider og januar er allerede over! Denne måneden har vi hatt fokus på det 

ukrainske eventyret «skinnvotten». Gjennom høytlesning, visuell støtte og samlingsstunder 

har barna blitt introdusert til dyrene som besøker votten til den gamle mannen i løpet av 

natten. Friskefrosk Langelår og Haremann Hopsadans har vært de mest populære dyrene fra 

eventyret.  

Sanger og regler om hvert enkelt dyr har også vært et fokus i samlingsstunden og vi opplever 

at barna synes dette er veldig gøy. Vi har hengt opp bilder av de forskjellige dyrene på 

avdelingen og har malt votten til den gamle mannen i eventyret. 

Etter en god periode med snø og surt vær har krabbene (de store barna) startet med tur-

dager igjen, dette er noe vi opplever barna synes er et høydepunkt i løpet av uken. Turene 

har vært i nærmiljøet hvor vi ønsker å gi barna tur-glede og gode naturopplevelser. Vi undrer 

oss sammen over våren og hva som skjer rundt oss når det nærmer seg lysere/varmere tider.  

 

 

 

 

 

Plan for februar:  

Vi har mye spennende som skal skje i løpet av Februar og vi starter det hele med Samenes 

nasjonaldag! I rammeplanen står det at  



«Barnehagen skal bidra til at barna kan bli kjent med mangfoldet i egen og andres kultur, og 

at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for hele det samiske mangfoldet.». 

(Rammeplanen, 2017). 

Vi gjentar fjorårets suksess og er ute på formiddagen hvor vi setter opp bålpanne og skal 

steke reinsdyrkjøtt og pinnebrød. Det vil bli satt opp ulike stasjoner hvor barna skal oppleve 

tradisjonelle, samiske leker og det vil bli spilt samisk musikk.  

20. februar skal FAU arrangere fastelavnens kafe! I år vil det bli markering ute, det vil bli 

servert boller og lister over påmelding for å hjelpe til vil komme i løpet av måneden.  

I slutten av februar blir det karneval, dette er et høydepunkt for både barn og voksne. Alle 

barna skal få kle seg ut om de ønsker og det vil bli servert pølser i brød denne dagen! 

 

Sanger:  

• Mikkel Rev 

• Bjørnen sover 

• Med krøllet hale  

Nøkkelord:  

• Skinnvotten, Ulv, Gris, Frosk, Villsvin, 

Mus, Bjørn, Hare, Vår 

Rim og regler: 

• Reglen med syv dyr i votten 

• Regn regn regn regn  

Eventyr: 

• Skinnvotten 

Farge: 

• Grønn  

Motorisk aktivitet: 

• Hoppe  

 

Viktige datoer: 

Samenes nasjonaldag: 06.02 

Fastelavnens kafe: 20.02 

Karneval: 24.02  

Hilsen Mari, Eskil, Else-Lill og Bendik 😊 



 

 


