
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tema: Vi gikk en tur i skogen   JANUAR 2014  

Mål: gi barna varierte naturopplevelser som igjen gir de gode læringssituasjoner og flere erfaringer  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag 

Uke nr 1  
Ordensbarn: 

Maria og Mia 

 

                               

 
                            1. 

  Lucas 6 år 

                   2.  

Jonas 6 år 

Uke nr 2 
Ordensbarn: 

Victoria og 

Pia 

              5. 

Svømming:  
Lucas, Lucas, Pål 

og Oliver 

               6. 

 

           TUR  

               7. 

Utedag i 

barnehage 

                8. 

  Sofie 6 år 
      TUR  

                  9. 

Førskolegrupper/ 

Språkgrupper 

Uke nr 3 
Ordensbarn: 

Kasper og 

Theo 

              12. 

 

       TUR 
 

               13. 

    Oliver 6 år 
         TUR  

               14.  

  Utedag i 

barnehage 

                15. 

 

                 16. 

Førskolegrupper/ 

Språkgrupper   

Uke nr 4 
Ordensbarn: 

Lotta og 

Judith 

 

              19. 

 

          TUR 

              20. 

        

        TUR 

              21. 

  Utedag i 

barnehage 

               22. 

 

          TUR 

                 23.  

Lucas 6 år  
Førskolegrupper/ 

Språkgrupper 

LEKEDAG 
Uke nr 5 

Ordensbarn: 

Oliver og 

David 

            26. 

Svømming: 

Jonas, Theo, 

Kaja og Alette  

              27. 

          TUR 

             28. 

Utedag i 

barnehage 

            29. 

          TUR 

             30.  
PLANLEGGINGSDAG 

BARNEHAGE 

STENGT 



 

                                            

                                        MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva har vi jobbet med denne måneden? 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 og til pepperkakeøyen var 

kjempekoselig! Luciatog og nissefest, og juleavslutning med 

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

sang!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi feiret Kaja, Tra Michelle, Maria,Kiara, Oda og Kasper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi går inn i en ny prosjektplan: Vi gikk en tur i skogen. Vi gikk en 

tur i skogen, under en stein fant vi opplevelser, oppi et tre fant vi 

mestring, i maurtua fant vi undring og rundt bålet fant vi glede og 

humor. Vi på Haukene ønsker å gi barna varierte naturopplevelser 

som igjen gir dem gode læringsituasjoner og flere erfaringer. Vi 

ønsker at barn lærer å bli glad i naturen, får et eierforhold til 

den og lærer å ta vare på den. Vi ønsker at barna får oppleve 

motorisk mestring, tar i bruk fantasien og kreativ tenkning. Derfor 

går vi på tur! Veien til turmålet er en viktig del av turen. Å komme 

seg ut, gå sånn passe langt med en liten sekk på ryggen, hoppe litt 

i søledammer eller skli litt på isen, for så å sitte forholdsvis tørt 

under presenning og kose seg med varm kakao. 

Vi fortsetter med førskolegrupper/ språkgrupper om fredager.  

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 



 

VIKTIG VIKTIG  

Byttetøy er kjempe viktig!!! Er det våte klær å ta med hjem, 

husk å fyll på i kurven når dere kommer tilbake.  

Klær MÅ merkes, vi har ingen mulighet til å huske hvem som 

er hvem sitt. Det skjer også at feile klær blir med barn 

hjem og da er det bra om de er merket.  

Hjelp oss å holde orden i garderoben, klarer alle å holde 

orden på sin plass er mye gjort. Husk ryggsekk og 

vannflaske (disse kan være i barnehagen) !!!!!!!!!!!!! 

 

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 kommer til å benytte oss av Terapibadet sine tilbud og drar i 

små grupper for å bade der. Dere kan følge med månedsplanen  

for å se hvilke barn skal på bading til ulike tider. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


