
Månedsplan for Haukene – januar 2013  

Tema: Hvem er jeg? Mål: Lære om seg selv. Både gjennom kosthold og selvinnsikt. 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 
Uke nr 1 

2.-4. januar 

 

Ordenbarn: 
 

Nyttårsaften 1. nyttårsdag 

 

Første dag etter juleferie 

 
 

Tur 

 

Lekegrupper 

Inne/ute 

Uke nr 2 

7.-11. januar 

Ordensbarn: 

 

Turdag Turdag  

 

Gruppedag 

Skrivedans/språkgrupper 

m/ Bente og Fredrik 

Tur 

 

Lekegrupper 
Hurra for Emilie 6 år 

 
Uke nr 3 

14.-18. januar 

Ordensbarn: 
 

Turdag Turdag 

 

Gruppedag 

Skrivedans/språkgrupper 

m/ Bente og Fredrik 

Tur 
 

Lekegrupper 
Hurra for Marius 6 år 

 
Uke nr 4 

21.-25. januar 

Ordensbarn: 
 

Turdag Turdag 

 

Gruppedag 

Skrivedans/språkgrupper 

m/ Bente og Fredrik 

Tur 
 

Lekegrupper og 

lekedag 

 
 

Uke nr 5 

28.-1. februar 

Ordensbarn: 

 

Turdag Turdag Gruppedag 

Skrivedans/språkgrupper 

m/ Bente og Fredrik 

Tur PLANLEGGINGSDAG 

BARNEHAGEN 

STENGT 

Mange forelskede blir litt dummere. Litt 

bortreiste i sitt eget ytre landskap liksom.  

Jo Thomas 9 år 

 

 



MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

De neste tre månedene skal vi innom alle fagområdene i 

rammeplanen.  

Med hovedfokus på:  

 Kropp, bevegelse og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

Vi starter nå opp med et nytt prosjekt som heter hvem er jeg.  Vi skal gjennom 

samtaler med barna, lære hva betydning av ordet venner, samhørighet og 

toleranse betyr. 

Vi skal filosofere og drømme, lage eventyr og skape vår egen vei. 

Vi skal lære om ulike kulturer og forskjeller mellom dem. Haukene er store barn 

og planene blir gjerne endret i henhold til hvilke interesser som råder i gruppen. 

I samlingene fremover vil vi også ha fokus på førskoleturen vår i april. Vi krysser 

av i kalenderen en gang i uken frem til vi skal dra. 

Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? Hvordan lar vi barna få være med og bestemme sin hverdag i barnehagen? 

Vi tar bilder som vi legger ut på nettsiden vår. 

www.skogenbarnehage.no 

Vi skal skrive dagen i dag.  

 

Vi observerer leken til barna og har daglige samlinger slik at vi da kan finne ut 

hva barna er opptatt av og deretter tilpasse planer våre. Vi er opptatt av å være 

lydhøre for barnas innspill og endrer gjerne oppsatt plan for gode barneforslag! 

Barna får selv velge aktiviteter i lek inne/ute 

Hvordan praktiserer vi målet med å være aktiv voksne? Praktiske opplysninger: 

 Tilstedeværelse ”her og nå” 

 Kreative og engasjerte voksne 

 Positive, lyttende og støttende voksne 

 Vi har planleggingsdag 1. februar. 
  

 

http://www.skogenbarnehage.no/

