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

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
   5. 
 30/1- 
   3/2 
 

*Samling 
 
 
 

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

*Samling 
  

 

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

*Samling 
 
 

    6. 
  6/2- 
 10/2 
 

*Sangstund 
 
 

Utegruppe: 
Sol (2012/13/14 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
-Besøk på 
eldresenteret 

*Samling 
 
 

Utegruppe: 
Måne (2011) 
Innegruppe: 
Sol (2012/13/14 
 
Foreldrekaffe 
kl. 15 - 16 

*Samling 
 
 
 
 
Foreldrekaffe 
kl. 15 - 16 

    7. 
  13/2- 
  17/2 
 

*Sangstund 
 
 
 
 

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

*Samling 
 

 
   

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

*Samling 
 
 
 

    8. 
 20/2- 
 24/2 

*Sangstund 
 
 
 
 
 
 

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

*Samling 
   

 
 
KARNEVAL I 
BARNEHAGEN 

 

*Samling 
 

Merknader: 
 Tema i februar: Vinter, uteliv  og Eventyret om «skinnvotten». 
 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. 

 Det blir foreldrekaffe torsdag og fredag i uke 6, fra kl. 15-16, velkommen 
 HUSK!  planleggingsdag  tirsdag 7. mars . 
 KARNEVAL: Torsdag 23. februar, mer info kommer. 
 Det er vinterferie i uke 9 på skolen, er det noen av barna som skal ha fri, så 

skriv dere opp på liste som blir hengt opp i garderoben. 
 

  

 

 



EVALUERING AV JANUAR 
 
Begge gruppene har boltret seg i området rundt gapahuken i frileik med aking og 
bygging av balanseapparat som Elin har hjelpa oss med. Solgruppa har vært på tur til 
Saxe for å se etter gråtass. På turen utforska de vanndammer med sørpe…det var 
veldig spennende. De lytta også etter klukkelyder fra bekken og sett dyrespor av rev og 
fugler. Gode samtaler rundt hva dyra spiser om vinteren og hvorfor der er lurt å hjelpe 
de med å finne mat. Alle barna har vært med og laga fuglemat av delfiafett og 
fuglefrøblanding. De er blitt hengt ut ute i barnhagen og oppe i gapahuken.   
Månegruppa har vært på jakt etter spor etter dyr. De hadde med seg bilder av dyr, og 
med bilde av hvordan spora ser ut og avføringa. Det var ikke lett å finne så mye spor 
siden det nesten ikke snø, men vi fant spor etter bl.a. rådyr, rev og fulger. Vi snakka 
litt om de dyra vi fant, hva de spiser og hvor de bor. Begge gruppene har deltatt med 
stor iver i forbindelse med båltenning og matlaging på bål. Mat smaker ekstra godt 
ute. 
Inne har Solgruppa leika, laga fuglemat og mala flotte vinterbilder med pensel og 
sommerfuggeltrykk. Utstillinga henger inne på avdelingen. I samling har begge 
gruppene synget sanger og lært regler som handler om vinter. I tillegg har vi hatt kims 
leik med konkreter og lyd. Ungene er ivrige og lærer ting fort, de er flinke til å vente 
på tur og la en og en svare. For å få inn flere begreper ol i forbindelse med samling vil 
vi dra inn igjen mer fokus på månedene, ukedagene, årstiden, datoer, temperatur og 
vær. Månegruppa har lytta til lyder, spilt lydlotto og hatt andre leiker som har med lyd 
å gjøre. Vi har nå begynt med rim og ord som rimer på hverandre og snakka om 
hvorfor de rimer. Ved å rime og lage rimord må barna lytte til ordlyden og 
bokstavlyden for å kunne høre hvilke ord som rimer. Dette legger en del av 
grunnlaget for senere å knekke lesekoden. I boka vår har dem først jobbe med 
oppgaver som har med tema mønster og nå har de begynt å jobbe med rimeoppgaver. 
Ungane er veldig ivrige og engasjerte når de får jobbe med oppgaver i boka si. 
 

TEMA/INNHOLD I FEBRUAR  
  
Vi vil fortsette å jobbe med tema vinter og uteliv i februar, i tillegg til dyr og dyrespor 
og være i aktivitet ute. Vi tar for oss eventyret om «skinnvotten» både ute og inne. 
Dette er et eventyr som handler om dyr og det inneholder mye gjentagelse og artige 
ordspill. Vi vil fortelle og dramatisere eventyret. 
Hvis temperaturen tillater det, vil vi lage is og isskulpturer ved å fylle vann i 
melkekartonger og ballonger og la det stå natta over.  
I forbindelse med karnevalet vil barna lage pynt som vi pynter avdelingen med og 
skape en forventning til hva som skal skje på karnevalet. Vi kommer til å lage 
fastelavenris og bake fastelavensboller som vi kommer til å servere på foreldrekaffen 
torsdag og fredag i uke 6.  
Månedens ord:   Vinter 
Månedens regle: Musa sier pip, pip, pip.  Ulven uler mot månen rund. 
      Frosken hopper hit og dit  Villsvinet grynter med sin munn.  
      Haren hopper haredans.  Bjørnen liker å sov godt.  

    Reven vifter med sin svans.           Alle bor i en liten vott! 
Denne regla er basert på eventyret om skinnvotten.  
      Pedagogisk leder Lise Juvet 27.01.2017 


