
 

 

 

 

SUNDELIA BARNEHAGE 

AVDELING TERNE 
MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR MÅNED 

Tema for februar måned 
Nærmiljø og samfunn 

(MED FORBEHOLD OM ENDRINGER) 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

5 30. 
Ute og inne lek i 
barnehagen 
 
 

31.  
Tur og aktivitet 
 
 
 
 
 
Vi går fra bhg 09.30 

1. 
Fokus tid med leke 
grupper 
 

2. 
Tur og aktivitet 

3. 
Grupper /aktivitet 
 

6 6. 

SAMANES 

DAG 
Ute og inne lek i 
barnehagen 
 

7 
 
Tur og aktivitet 
 

8 
Fokus tid med leke 
grupper 
 

9 
Tur og aktivitet 

10 
Grupper / 
aktivitet 
 

7 13 
Ute og inne lek i 
barnehagen 
 

14 
Tur og aktivitet 
 

 

15 

KARNEVAL  

Vi klær oss ut og 

har felles samling 

16 

Tur og aktivitet 
17 
Grupper /aktivitet 
Emrik 5 år 

 

8 20 
Ute og inne lek i 
barnehagen 
 

21 
Tur og aktivitet 
Glen Emil 4 år 

 

22 
Fokus tid med leke 
grupper 
 

23 
 

Tur og aktivitet 
 

24 

Grupper 

/aktivitet 

Trygve 5 år 

 

 

9 
27 
Ute og inne lek i 
barnehagen 
 

28 
Tur /aktivitet 
 

 
 
 

 

  
 

 



 

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR 2022        

 

HEI ALLE SAMMEN.. 
Da er hele januar måned er ferdig, og vi er nå klare til en ny måned med nye opplevelser i 
februar måned. 
 

Tilbakeblikk i januar måned: 

I januar måned har vi jobbet med  FAGOMRÅDET antall, rom og form 

- Vi har snakket om årstid om vinteren, det som skjer i naturen.  

- Vi har lest og fortalt om eventyr om skinnvotten, snakket om dyrene i eventyret 

- Vi har jobbet med drama.Vi har hatt dramatisering av skinnvotten i små grupper 

- Vi har erfart til å telle og øvd oss former. Vi har telt alt mulig som finnes i hverdagen. 

- Vi har hatt tur dager til skogen snakket om former som finnes i naturen og rundt 

omkring. 

Hva skjer i Februar måned: vi skal jobbe med på fagområdet ; Nærmiljø og samfunn 

 

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og 
erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og 
erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre samfunnet og verden bli kjent 

                                                        -Rammeplan/ årsplan- 

Gjennom lek og varierte aktiviteter i februar måned skal vi  bli  kjent med  

- Samfunnet vil lever i 

- Samefolke og levemåten, finne ut hvor lever samene bor 

- Erfare med forhandle, diskutere, lytte andre sine meninger 

- Forsetter med skinnvotten og drama gruppene 

- Snakke om hvilken yrker som finnes i samfunnet vi lever i 

- Det blir også karneval og vi klær oss ut den dagen 

 

NØKKELORD FOR FEBRUAR MÅNED:  

Lekeplass, skog, samene, karneval, butıkk 

viktige datoer: 

Liam blir 5 år 05.02  

Karneval 15.02 

Kristoffer fyller 10.02 

Tove fyller år 14.02 

Emrik 5 år 19.02 



Glen blir 4 år 21.02 

Trygve blir 5 år 26.02 

Husk å fylle på ekstra klær i boksene. Ta med dress og regntøy og vaske dem       

 

 

Hilsen Terne Gjengen       


