
 



 

Månedsplan for Haukene – januar 2014  

Tema: Små forskere - store oppdagelser! Vi vil, kan og våger  
Mål: Små barn lærer bedre ved å erfare selv, prøve selv - enn å bli fortalt ting, derfor  
alle barna får mulighet til å utforske og eksperimentere og får gleden ved å forstå og få noe til. 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke nr 1 

 

 

  1.    

GODT NYTT ÅR !!! 

           2. 

Velkommen igjen 

            3. 

Inne-, uteaktiviteter 
Uke nr 2 

Ordensbarn 

Astrid, Andrea 

             6. 

Filosofisamlinger 

Svømming  

            7. 

Turdag  

Varmmat  

            8. 

Førskolegruppe 

Språkgruppe 

            9. 

Turdag  

            10. 

Varmmat  

Uke nr  3 

Ordensbarn 

Ayla, Christian Magnus 

             13. 

Filosofisamlinger 

            14. 

Turdag 

Varmmat  

            15. 

Førskolegruppe 

Språkgruppe 

           16. 

Turdag  

            17. 

Varmmat  

Uke nr 4 

Ordensbarn 

Emilie, Ida 

 

             20. 

Filosofisamlinger  

Svømming  

            21. 

Turdag  

Varmmat  

            22. 

Førskolegruppe 

Språkgruppe 

LILJA 6 ÅR  

            23. 

Turdag  

             24. 

Varmmat  

Lekedag  

Uke nr 5 

Ordensbarn 

Johan, Leah 

             27. 

Filosofisamlinger  

            28. 

Turdag  

Varmmat 

            29. 

Førskolegruppe 

Språkgruppe 

            30. 

Turdag  

            31. 

Planleggingsdag  

Barnehage stengt  



 

                                                                                   

                                                                                  MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva har vi gjort  Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

 

Nytt år og nye muligheter!!! 

Håper dere har hatt en flott julehøytid sammen med barna. Desember var en 

måned hvor vi var mye inne og koste oss. Vi hadde samling med trekning av 

pepperkakehjerte-kalenderen vår hver dag, barna har fått bake pepperkaker 

og lussekatter, vi har hatt juleverksted og laget julegaver til familien og turen 

til kirken var kjempekoselig! Luciatog og nissefest, og juleavslutning med 

nisse og sanginnslag av barna! Masse kos og gøy, latter og sang! 

Vi feiret Morten og Ida som fylte 5 år!!!! Hipp Hipp Hurra   

 

 

 
Vi kommer inn i ny prosjektplan som skal gå over de tre neste måneder.  

 
Små forskere - store oppdagelser 
Vi vil, kan og våger!!! 

 
Vi kommer til å ha fokus på samlingsstunder både inne og ute. Vi ønsker at barna 
skal få oppleve spenning, engasjement, læring, deltakelse, sanselig stimuli og 
sammenhenger.  
 
Vi kommer til å bruke språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse 
konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. 
Hverdagsaktiviteter, lek, samlingsstunder, felles måltider, førskolegrupper, 
språkgrupper skal være arena for språkstimulering for barna på Haukene! 
 
En gang i uken kommer vi til å ha språkgrupper. Noen barn har behov for litt 

ekstra hjelp til å beherske munnmotorikken. Det kan være noen lyder som er 
litt vanskelig å uttale og med litt hjelp og bevisstgjøring faller dette ofte på 
plass. 

Språkgrupper er en morsom innfallsvinkel til å øve på dette og materielle 
som vi bruker er spill som eksempelvis lotto, lyd/lytte spill og munnmotoriske 
øvelser som eksempelvis husvask (føre tunga rundt omkring inni munnen). 



 

 

Vi fortsetter med førskolegrupper om onsdager.  Hele barns oppvekst kan man på 
mange måter betegnes som forberedelser til senere stadier i livet. Vi må likevel 
ikke glemme at selv om barna stadig er ”på vei” mot noe nytt,  har barnealderen  
så absolutt sin egenverdi. Denne tiden skal vi verne om og ta vare på.  

Samtidig vil vi så godt som mulig, forberede barna på det som venter dem. Dette 
gjelder også skolestart. Vi er svært opptatt av at barn skal ha et positivt 
inntrykk/oppfatning av skoletiden som venter. Barn i 5-6 – års alderen er svært 
ulike i modenhet og interesse for skoleforberedende aktiviteter. Det er viktig at 
barn i barnehagen får tilpassede utfordringer i forhold til dette, slik at de starter 
sin skolegang med tro på seg selv, som er et veldig viktig element i all læring. 

I førskolegruppa vil vi og fokusere på å kunne lytte, konsentrere seg, ta imot og forstå 
beskjeder, høflighet, vente på tur og rekke opp hånden. Øve på blyantgrep, farger, 

klipping og andre finmotoriske aktiviteter. Vi skal og lese en del spennende bøker ☺  

Vi er både ute og inne og jobber med ulike ting. Vi skal gi barna kjennskap til 
tallbegreper, bokstaver, rim og rytme, mønster, figurer, turer, trafikkregler, spill mm  

I tillegg vil vi også arbeide for at barna skal utvikle selvstendighet før de begynner på 
skolen. Dette ved å mestre å kle på seg selv samt toalett trening og hygiene. 

Vi fortsetter med svømming om mandager- de som skal være med får beskjed uken 
før  

 
 
 
  



 

Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? 

 

Hvordan lar vi barna få være med og bestemme sin hverdag i barnehagen? 

Bilder på hjemmesiden.  

Bilder på avdelingen.  

Permene. 

Utstillinger av arbeidet vårt ute og inne. 

 

Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke sin egen 
hverdag og barnehagens fellesliv. Det enkelte barn må ha innflytelse både på hva som 
skal skje og hvordan det skal gjøres. Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til 
og akseptert som kompetente. Vi voksne på Haukene la oss påvirke og godta at barna 
selv kan ha synspunkter på hva de har behov for. 

Vi jobber med barns medvirkning ved at vi:  

- har samtaler med barna om ønsker og refleksjon over gjeldende praksis  

- fanger opp barnas perspektiv og meninger  

-  tar på alvor innspill barna kommer med  

-  prioriterer tid og anledninger til gode samtaler med barna, både enkeltvis og i 
gruppe  

- diskuterer eventuelle regler med barna  

- gir barna anledning til å påvirke sin hverdag,  

- gir barna ansvar i hverdagen, viser at vi voksne bryr oss om hva de ønsker. 

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Praktiske opplysninger: 

Kommunikasjon, språk og tekst. 
 
Kunst, kultur og kreativitet.  
 
Kropp, bevegelse og helse. 
 

PLANLEGGINGSDAG 31.01 barnehage stengt  



 


