
 

 

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR– HAUKENE 

TEMA: Vi gikk en tur i skogen. Mål: Gi barna varierte naturopplevelser som igjen gir dem gode læringsituasjoner og flere erfaringer 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Uke nr 5 Kreativt verksted 
 
Språklek 2 
 

Tur 
Varm mat 
 

Førskolegrupper 
Vi lager fastelavensris 
og pynter til Karneval 

Tur 

 

KARNEVAL 

 

Uke nr 6 Utelek 
Språklek 

Tur 
Varmmat 

Førskolegrupper Tur Tur 
Varm mat 

Uke nr 7 Kreativt verksted 
Språklek 2 

Tur 
Varm mat 
 

Førskolegrupper 
Telle og sortere 

Tur 

 

Tur 
Varm mat 

Uke nr 8 Utelek og Språklek 2 
Hurra  Karoline 6 år 

 
 

Tur 
Varm mat 

Førskolegruppe 
 
Velkommen til 
foreldremøte kl 18-
19.30 
Foreldreprogrammet 
«Tett på» 

Tur 
 
 

Planleggingsdag 
barnehagen stengt 
 



 

 

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva vi har gjort i januar. 

Vi startet nyåret med noen fine turer i skogen. Her var vi på jakt etter dyrespor og kanskje vi til og med 

kunne finne spor der dyr lå i dvale. Flere av barna mente de hadde funnet steder der både pinnsvin og 

meitemark lå i dvale, en vi måtte være forsiktig og ikke prøve å vekke de, så noe bevis fant vi ikke. Snøen og 

frosten kom, så da fant vi frem skøyter, ski og akebrett. Vi hadde en flott dag på isen og en super dag i 

akebakken på Flagget. Fotballbanene og området inne i barnehagen ble flittig brukt som skiarena. Vi har 

laget snømenn og snøhuler og utnyttet den korte tiden med is og snø så godt vi kunne. 

Vi har hatt samlinger hvor vi har snakket om hvor viktig det er å ta hensyn til hverandre og andres behov og 

ikke minst å være grei med hverandre. Vi skal jobbe videre ut i fra dette og ta for oss noen av 

grunnleggende følelsene fremover. I forkant av besøket på Vilvite- senteret har vi lært om planetene i 

solsystemet vårt og vært innom begrepene: Komet, Tellus, romstasjon og nedtelling fra 10 – 0 på engelsk. 

På Vilvite-senteret ble vi møtt av entusiastiske personale som ledet oss igjennom reglene og forventingene 

hos senteret. Vi lyttet, rakk opp hånden ved spørsmål og fikk hver vårt adgangskort. Inne på senteret 

prøvde vi ut alle installasjonene vi rakk på en og en halv time. Trommemaskin, maleskytemaskin, 

motorsykkel, heisekran, ubåtsimulator, vann lek, såpebobler, sykler og mye annet. Vi spiste lunsj på 

matpakkerommet og gikk for å møte Galileo Galilei. Vi fikk astronautdrakter og en virtuell reise til månen.  



 

 

 

 Hva vi vil jobbe med i februar: 

Vi skal ha samlinger hvor tema er følelser. Vi starter med følelsen «sint». Her skal vi ha rom for undring 

rundt hva en følelse er og lære oss teknikker for å takle de ulike følelsene. Vi lytter til hverandre, hører 

musikk i ulike sjangre og leser bøker som omhandler følelsen sammen. 

Det blir formingsaktiviteter i forbindelse med karneval og fastelaven. I gruppene med språklek skal vi ta for 

oss aktivitetene i boken «språklek 2» 

Vi skal ha turer i skogen, og dramatisere eventyr. De nyinnkjøpte førskolebøkene fra Gyllendal skal taes i 

bruk, og da i små grupper. Barna får hver sin bok som ligger i barnehagen og som vi jobber i hver gang vi 

har førskolegrupper. 

Vi skal prøve oss på skyggeteater. 

 Praktisk opplysninger 

 Karneval 5.2 barna kler seg ut hvis de vil 

 Merk tøy og sko og votter og luer og støvler 

 Husk å sjekke skiftetøy  

 Foreldremøte onsdag 24.2 kl 18 – 19.30 

 Planleggingsdag fredag 26.2 

 Viktig info finner dere på 

www.skogenbarnehage.no 

  

http://www.skogenbarnehage.no/

