
AKTIVITESPLAN 2019 
Januar, Februar og Mars 

TEMA: KUNST 

I rammeplannen under kunst, kultur og kreativitet står det: fagområdet 

omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, 

dans drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal 

la barna mæte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et 

mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområder skal 

personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra 

til undring, undersøkelse, utprøvninger og eksperimentering. Barnehagen 

må legge til rett for og videreutvikle 

barnas kreative prosesser og uttrykk. 

I januar, februar og mars skal vi jobbe med 

kunst som tema og da hovedsakelig foto, 

bilder og skulpturer. Kunst handler om å 

estetiske uttrykk og indre og ytre 

opplevelser. For den eldste gruppen 

kommer vi i første omgang til å ha fokus på 

gatekunst. Vi skal da og lete etter 

gatekunst her på Utsira, ta bilder og lage 

vår egen gatekunst i barnehagen. Vi skal 

også få erfaringer med å male, og lære om 

hva som skjer når du blandet de 

forskjellige fargene.  

Først og fremt skal vi ha tilvenning av 

gruppen med to nye barn i januar og februar i den yngste gruppen, men skal 

også få tid til å få erfaringer med de forskjellige fargene og male egne 

malerier på ulike overflater. Vi vet at den yngste gruppen sanser med å 

smake og putter ting i munnen, derfor gir maling med matvarer som rødbetsaft, yoghurt og kanskje sjokoladesaus dem 

visuelle erfaringen i tillegg til erfaringer med nye smaker når de putter penselen i munnen. Vi håper også på å få en 

periode med snø og is som er et fint lerret for maling. 

 

 VIKTIGE DATOER: 

- Skolen vinterferie: 25. 

feb- 1. mars. 

- 20.Februar: Karneval. 

- 7. og 8. mars: 

planleggingsdager. 

Barnehagen stengt. 

- 10. april: Påskekaffe med 

foreldre. 

- Påskeferie: 17. - 22. april. 

(Husk å beskjed om ditt 

barn skal ha fri 15. og 16. 

april) 

 

 

Fremover vil 

bursdagsdatoene  til barna bli 

skrevet på ukeplanen og ikke i 

denne kolonen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Hva har vi gjort? – Desember 

I desember har bakt lussekatter og pepperkaker. Sunget og øvd på 

luciasangen og På låven sitter nissen. Flere ganger gjennom 

førjulstiden har vi dramatisert sangen På låven sitter nissen med hele 

barnegruppen.  En fin aktivitet for hele gruppen der de eldste vet 

gangen i de forskjellige rollene; nissen, katten og musene. De yngste 

barna plukket fort opp fra de eldste hva de skulle gjøre i sin rolle.  

Veldig kjekt med besøk på sykestuen, stemningen var høytidelig og vi 

fikk en fin stund sammen. Besøk 

av besteforeldre og andre 

besøkende er alltid et høydepunkt 

og barna gleder seg i forkant. Hver 

dag i desember har vi hatt en liten 

samling hvor vi har lest et avsnitt 

av «purroit og den falske nissen» 

boka.  Vi erfarte at boka var noe 

vanskelig å lese for vår 

målgruppe, men med litt 

tilpassninger kom vi oss til siste 

side og vi fant løsningen på hvem 

den falske nissen var.  

 

  

 

 

HVORDAN HAR VI 
ARBEIDETMED DE 7 RAMME 
TEMAER I DESEMBER: 
 
Kommunikasjon, språk & tekst:  

- liten økt med samling kl 9 hver 
dag med tema jul og vinter. 
Synge julesanger og regler. 

- De eldste har vært med å lest 
boka «Purroit», hvor vi har lest 
et avsnitt hver dag. 

Kropp, bevegelse & helse:  

-   Turer. Eventyrskogen, 
Nordvikgården, sørevågen, 
skogen. 

Kunst, kultur & kreativitet:   

-  Juleverksted. 

Natur, miljø & helse:    

-   Få erfaringer med vær, vind, 
sol, mørke, kulde ved å være leke 
ute og gå på tur. 

Antall, rom & form:                         

- Telle ned til jul. Fokus på datoen 
i dag og hvor mange dager igjen 
til jul. 

Etikk, religion & filosofi:    

- Juleevangeliet. 

Nærmiljø & samfunn:                       

- Besøke sykestuen ved 
luciafeiring. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


