
 

Tema: Vi gikk en tur i skogen...           Februar 2017  

  

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 

Uke nr  
Ordensbarn:  

Eivor og Cornelius 

 

            30             31. 

 

              1.             2 . 

TUR 
             3. 

Planleggingsdag 

Barnehage 

stengt 

Uke nr 41 
Ordensbarn: 

Lars og Sebastian 
 

 

             6. 

Grupper: 

Forming, musikk 

og drama 

 

            7. 

TUR  
Med mat under 
åpen himmel 

                8. 

HIPP HURRA 

CARMEN 6 ÅR 
Språkgrupper 

Førskolegrupper 

            9. 

TUR 
            10. 

Lekedag  

Uke nr 42 
Ordensbarn: 

Patrick og Nora 

 

             13. 

Grupper: 

Forming, musikk 

og drama 

 

             14. 

TUR  
Med mat under 
åpen himmel 

              15. 

Grupper: 

Språkgrupper 

Førskolegrupper 

 

           16. 

TUR 
 

              17. 

Lekedag 

Uke nr 43 
Ordensbarn: 

Sigrid og Julius 

 

 

           20. 

Grupper 

 

            21. 
TUR  
Med mat under 
åpen himmel 

              22. 

Grupper: 

Språkgrupper 

Førskolegrupper 

 

           23. 

TUR 
 

              24. 

KARNEVAL  

Uke nr 44 
Ordensbarn: 

Tale og Eirik 

VINTERFIRE 

            27. 

Grupper: 

Forming, musikk 

og drama 

            28.  

HIPP HURRA 

SIMON 6 ÅR       

 

                         



 

Hva har vi gjort forrige måned? Hva skal vi gjøre denne måned? 

Nå er vi kommet godt i gang med det nye året, og 

2017 har allerede gitt oss noe flotte dager i 

barnehagen. Vi har vært på mange fine turer 

både i det fine været og i regn og vind! Vi har 

laget mat ute, studert dyrespor og undret oss 

over naturens hemmeligheter mens vi varmet oss 

rundt bålet i skogen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fortsetter med vårt prosjekt: Vi gikk en tur i 

skogen… Naturen byr på mange utfordringer når 

det gjelder å bevege seg, og dette er bra for 

barnets motoriske utvikling. Det er mange 

spennende ting å være opptatt av i naturen, barn 

vil gjerne ta på insekt, mark, blad, jord osv. De vil 

også lukte på blomster, smake på bær eller 

istapper. Vi ønsker å lære barna hvordan vi 

forvalter naturen, samtidig som vi skal la barnas 

opplevelse og erfaringer være i sentrum. Det 

fremmer den sansemotoriske utviklingen og er 

viktig for både den psykiske og intellektuelle 

siden ved personlighetsutviklingen. Det øker også 

gleden over og motivasjonen til å oppholde seg 

ute. I denne perioden kommer vi til å ha fokus på 

samlinger ute i naturen, tar men oss drama, 

musikk og forming i skogen og skaper magi. 



 

Vi har hatt mange inneaktiviteter, 

konstruksjonslek og forming. Vi har malt, klippet 

og limet. Barna er veldig glad i å perle, både med 

små perle og perlebrett men også smykkeperler. 

Av og til er det så deilig å bare få sitte i ro og 

perle sammen med vennene sine. Prater litt, sitter 

konsentrert og perler litt, grubler, tenker og 

fortsetter å prate. Disse aktiviteter er med på å 

styrke barnas finmotorikk. Med finmotorikk 

mener vi de minste og mest detaljrike 

bevegelsene, for eksempel bruk av fingrene til å 

plukke opp gjenstander med og bevege dem mot 

små mål. Vi snakker også om øye–hånd-

koordinering. For å kunne utføre kontrollerte, 

små bevegelser må det skje en nøye samordning 

mellom det øynene ser og de handlingene fingrene 

utfører. 

I førskolegrupper jobbet vi med matematiske 

begreper: stor, liten, større, mindre, størst og 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. februar har vi KARNEVAL i barnehagen!!!! Å 

kle seg ut er gøy - for både små og store barn og 

det blir liv og røre i barnehagen når vi skal møte 

alle prinsesser, feer, sjørøvere, bjørner, giraffer, 

løver, cowboyer og astronauter.  



 

minst, færre, flere, høyre og lavere. Vi øver oss 

på rim og stavelser. Vi har snakket om 

skolebegreper og øvde oss på friminutter. 

Påkledning og selvstendighetstrening jobber vi 

med daglig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Karneval  

Praktiske opplysninger 

 Viktig å merke tøy og viktig å sjekke at barnet har det som trengs 

 Fint hvis alle barna kan ha en flaske stående i bhg.  

 Er det noe dere lurer på så er det bare å ta kontakt.  

 Viktig info vil dere finne på hjemmesiden til barnehagen www.skogenbarnehage.no. 

  Mail: joanna@skogenbarnehage.no  

http://www.skogenbarnehage.no/
mailto:joanna@skogenbarnehage.no

