
man. tir. ons. tor. fre. 
9 

Ute/innelek 

Avdelingsmøte 

10 

Turdag 

11 

Grupper på tvers av avde-

lingene Bakken og Myrå 

12 

Samling, aktivitet og 

utelek 

13 

Sang og bevegelse 

Varm lunsj 

16 

Ute/innelek 

Avdelingsmøte 

17 

Turdag 

Teodor 3 år  

18 

Grupper på tvers av avde-

lingene Bakken og Myrå 

 

19 

Samling, aktivitet og 

utelek 

20 

Sang og bevegelse 

Varm lunsj 

23 

Ute/innelek 

Avdelingsmøte 

24 

Turdag 

25 

Grupper på tvers av avde-

lingene Bakken og Myrå 

26 

Samling, aktivitet og 

utelek 

27 

Felles samling for hele 

barnehagen 

Bakken har ansvar :-) 

30 

Ute/innelek 

Avdelingsmøte 

31 

Turdag 

 Månedens tips: 

Inne på nettsiden 

www.morsmål.no  

ligger eventyret. Her 

kan dere oversette  

til flere språk, både 

teksten og filmen. 

 

      Månedsplan for Januar -23 Avdeling 

Bakken og Myrå 

 

Prosjekt for måneden har vi valgt å kalle «4 avde-

linger – 4 kunstnere».    

     Tema for måneden VINTER og eventyret blir Skinn-

votten (ukrainsk folkeeventyr)       

Vi ser nærmere på Vinter tema i bildene av Edvard 

Munch 

Disse neste månedene vil vi ha hovedfokus på disse 

fagområdene: 

* Kunst, kultur og kreativitet – hva gjør vi og hvor-

dan: fra inntrykk til uttrykk 

- Vinter i malekunsten – male med pensel, fingermaling 

- Vinter i musikken – leke med kroppen, bevegelses-

leker og leke forskjellige dyr 

- Vinter i naturen – hva ser vi, hva gjør vi, hva kan det 

bli, foto 

- Vinter i formingsaktivitetene – male med pensel, fing-

ermaling og bruke ulike materialer, masker, hårbøyler, 

skyggeteater, malerier, laminerte bilder av eventyret 

 

* Språk, tekst og kommunikasjon 

- vise interesse for bøker og lytter når en voksen leser 

og forteller 

- vise interesse for og deltar i sanglek, rim og regler. 

- gjengir deler av kjente rim, regler og sanger 

- leker og tøyser med språket, rimer. 

Vi håper dere kan hjelpe oss å sjekke: 

- ekstratøy; strømper, bukser, gensere, bodyer, bleier ol. 

- at barna har regntøy, støvler og sånn 

Januar 2023 
EDVARD MUNCH 
VINTER I SKOGEN 

Galopperende hest av Edvard Munch 

Edvard Munch Vinter i 

Kragerø 


