
MÅNEDSPLAN FOR JANUAR 2017: KVITEBJØRN   
(Med forbehold om endringer!!) 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
   1. 
  2/1- 
  6/1 
 

*Samling 
 
 
 

*Samling *Samling 

   

*Samling *Samling 
 
Vi feirer Smilte 
3 år. Hurra! 

    2. 
  9/1- 
 13/1 
 

*Sangstund 
 
 

Utegruppe: 
Sol (2012/13/14 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
-Skolegruppe 

*Samling 
 

 

Utegruppe: 
Måne (2011) 
Innegruppe: 
Sol (2012/13/14 
 
 

*Samling 
 
 
 
 
 

    3. 
  16/1- 
  20/11 
 

*Sangstund 
 
 
 
 

Utegruppe: 
Sol (2012/13/14 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
-Skolegruppe 

*Samling 
 
 
   

Utegruppe: 
Måne (2011) 
Innegruppe: 
Sol (2012/13/14 

*Samling 
 
 
 

    4. 
 23/1- 
 27/1 

*Sangstund 
 
 
 
 
 
 

Utegruppe: 
Sol (2012/13/14 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
-Skolegruppe 
 

*Samling 

   

Utegruppe: 
Måne (2011) 
Innegruppe: 
Sol (2012/13/14 
 

*Samling 
 

Merknader: 
 Tema i Januar: Vinter, uteliv  og språkstimulering. 
 Tirsdager og Torsdager kl. 09.30: Vi deler barna i grupper, 2011 i en gruppe, de 

heter Måne og har utegruppe på torsdager og 2012,  2013, 2014 i den andre 
gruppa de heter Sol og har utegruppe på tirsdager. Utegruppa er i gapahuken 
eller på tur i nærmiljø og innegruppa har leikegrupper og språkgruppe + 
skoleforberedende aktiviteter (Måne). Lise og Berit har ansvaret for 
Månegruppa og Elin, Anne og Hege har ansvaret for Solgruppa. 

 Neste planleggingsdag blir tirsdag 7. mars – IKKE 28. februar som det står i 
Årsplan. 

 Smilte og Cham har flytta over fra Askeladden til Kvitebjørn, velkommen til 
dem. 

 Elin Lesteberg er ny hos oss, hun er barnehagelærer og skal jobbe alle dager 
unntatt onsdager. Velkommen til henne også. 

 
Vi takker for året som har gått og ser fram til videre samarbeid i 2017. 

 



 

EVALUERING AV DESEMBER 
 
Vi hadde en fin og rolig desembermåned. Ungene fikk mulighet til å lage to gaver 
hver, noen lagde flere. Håper det var mange fornøyde foreldre/besteforeldre som fikk 
flotte gaver laget av ungene. I samling hadde vi fokus på Alf Prøysen sine tekster. Vi 
lærte oss bl.a. musevisa og sang julekveldsvisa. Vi leste og dramatiserte «Snekker 
Andersen og julenissen» og ungene fikk høre om «Bygda som glømte at det var jul». 
Vi hadde dagens kalenderbarn. Den fikk ei pepperkake og trakk en aktivitet, og i tillegg 
hjalp den til i samling.  
 
Håper dere kosa dere på julegrantenninga, både med gløgg, pepperkaker og sang. 
Skolegruppa, Hege og Berit var på tur og fant den kjempefine grana, veldig stolte var 
dem. Det var fint å se at så mange av dere hadde mulighet til å komme og se på 
luciatoget vårt også. Ungene serverte lussekatter som de hadde bakt tidligere på dagen. 
 
Nissefest er en fast tradisjon i desember. Alle barn og voksne satt på kjøkkenet og 
spiste grøt og nissen fant grøten som vi hadde satt ut til han. Han la igjen en sekk med 
godteriposer og et hyggelig brev. Vi så film og kosa oss med godteri. 
 
Ungene satt som tente lys når de så på foresillinga «Noen daler ned…..» Veldig gøy at 
dem ville komme til barnehagen og vise dokketeateret her, tidligere har vi sett den i 
kirka. Det ble mer nærkontakt med barna  og dama som styrte dukkene. 
 
 

TEMA/INNHOLD I JANUAR 
  
Tema i Januar er vinter og uteliv. Tirsdager skal Solgruppa være ute på tur og torsdager 
er Månegruppa på tur, enten til gapahuken eller i nærområdet. Vi lager mat på bål 
eller har med niste. Solgruppa har fokus på leik og bruke kroppen ute i naturen. I 
tillegg undrer vi oss sammen om det vi finner ute nå om vinteren. Månegruppa skal ha 
fokus på å finne sportegn ute og lytte til lyder, og dermed finne ut hvilke dyr som 
finnes i nærmiljøet vårt og lære litt om dem. Vi kommer til å henge ut mat til fuglene 
og snakke litt om hvorfor det er viktig og finne ut av hva fuglene som kommer til oss 
heter og hvordan de ser ut. Blir det snø og skiføre vil vi gå på ski. 
Tema i skolegruppa vil være å lytte til lyder som vi har rundt oss…..det å kjenne igjen 
lyder og lytte til bokstavlyder. I boka vår Trampoline vil vi jobbe med mønster. 
 
I samling vil vi synge sanger, lære rim og regler i tillegg til språkstimulerende 
aktiviteter.  
Månedens ord er :  Vinter 
Månedens regle er: Snøkrystaller:     
          Snøkrystaller, snø som faller 
                     Snø på trærne, snø på klærne 
          Snø på bakken 
          AU! En snøball midt i nakken. 

Pedagogisk leder Lise Juvet, 05.01.2017 


