
MÅNEDSPLAN FOR JANUAR 2016 

TEMA: FARGESPILL GJENNOM VANN OG LYS  
MÅL: AT BARNA FÅR ERFARINGER MED PRIMÆRFARGENE OG VANN OG LYS I ULIKE MILJØER. 

 Mandag Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag Fredag  

 

Uke nr. 1 

 

4 – 8. JANUAR 

 

Språkgruppe 

 

2014 barna lek ute 

 

 

Tur dag 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

Aktivitet på 

fotballbanen/sykle 

Uke nr. 2 

 

11 – 15 JANUAR 

 

Språkgruppe  

 

2014 barna lek ute 

 

 

Tur dag 

 

 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

 

 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

 

 

Aktivitet på 

fotballbanen/sykle 

Uke nr. 3 

 

18 – 22 JANUAR 

Språkgruppe 

 

2014 barna lek ute 

 

 

 

Tur dag 

 

 

 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

 

 

Grupper på tvers 

for 2013 barna 

 

 

Aktivitet på 

fotballbanen/sykle 

Uke nr. 4 

 

25 - 29 JANUAR 

 

 

 

Språkgruppe 

2014 barna lek ute 

 

 

Tur dag 

 

 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 
Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

 

 

PLANLEGGINGSDAG 

 

BARNEHAGEN ER 

STENGT 

 

 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-7lXWVXpNfYA/Ut7dvZUIdFI/AAAAAAAAF1Q/l42bHUAHIfo/s1600/CSC_0632.JPG&imgrefurl=http://drommehagen-hilde.blogspot.com/2014/01/ballonger-vann-og-is.html&h=1200&w=1600&tbnid=8elup0uv80QmpM:&docid=0ZZNtym8zDh4pM&ei=t25wVr6uCcvWywP8i6PYDQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwj-5Yir0d7JAhVL63IKHfzFCNsQMwhBKB4wHg


MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA JANUAR 2016 

I desember har vi hatt adventsstund. I denne samlingen har vi tent lys, fortalt om juleevangeliet gjennom figurer og en stall. Sanger vi 
har sunget er Santa Lucia, tenn lys, på låven sitter nissen, julenissens bjeller, et barn er født i Betlehem og jeg gikk meg over sjø og 
land. I frukttiden har vi trekket pepperkakehjerte og hvert barn har fått det med seg hjem.  
Alle har bakt lussekatter som vi koste oss med den 11. desember da det var Luciafeiring. Det var en kjekk stund for barna og dere 

foreldre. Takk til alle som kom. 

Det har vært et varierende vær i desember, men barna har allikevel hatt det gøy ute. Votter og gode og varme klær er tingenVi 

bruker hele uteområdet og skogen når vi er ute. 

Den 18. desember hadde vi nissefest sammen med de andre småbarnsavdelingene. 2013 barna var først på juleforestilling på spurvene 

før nissefesten på Huldrene. Der hadde vi julesanger på lerret og så gikk gi rundt juletreet. Deretter gikk vi avdelingsvis og vi fikk besøk 

av nissen. Alle barna fikk hver sin pakke med rosin og sjokolade. Nam! Til lunsj spiste barna risgrøt. 

HVA SKAL VI JOBBE MED DENNE MÅNEDEN:  
Vi begynner på et nytt tema som heter fargespill gjennom vann og lys der målet er at barna skal få erfaringer med primærfargene 
gjennom vann og lys i ulike miljøer.  
Sanger vi skal synge denne måneden er «min hatt den har tre kanter», se min kjole, se regndråper falle fra skyen ned, det snør, det 
snør og regnbuesangen. I samlingene skal vi også telle til 10/15 med de eldste og 3/5 med de minste.  
Barna skal lage is med primær og sekundærfargene og male geometriske figurer i primærfargene. På turene skal vi studere vann-is- snø 
og rim.  
Begreper som stor- liten- mellom-størst- minst-mye og lite skal barna lære gjennom eventyr og hverdagslige aktiviteter og lek.  
Grupper på tvers er delt inn i to grupper fra januar 2016.  Bjørkegruppen og konglegruppen. Gruppene blir sendt på mail til dere. Vi 
skal ha en tur dag og en dag med aktiviteter knyttet opp mot tema og årstid i løpet av en uke. 
VIKTIG INFORMASJON: 
 

 Minner om planleggingsdag den 29.januar. Da er barnehagen stengt  

 Husk å merke klær og sko og sjekk kurven jevnlig.  

 Alle ytterklær i grovgarderoben skal hjem hver fredag.  


