
Odinnytt februar 2017 

Hva har vi gjort i januar: 

Vi har denne måneden jobbet med 

temaet Tall. Det har vært noe barna 

syntes har vært gøy og de er ivrige 

tellere om dagen. Noen kjente godt til 

tallene, mens andre var mer usikre. 

Det er helt greit og vi har snakket mye 

om at det ikke er meningen de skal 

kunne alt, men at det er derfor vi øver i 

barnehagen. Vi har hatt en del 

praktiske øvelser slik at læringen også 

fenger de med behov for å røre på seg. 

På tur har vi hatt natursti med 

talloppgaver, i samling har vi lagd 

tallrekker og bygd med lego. I 

eventyret "Geitekillingen som kunne 

telle" har vi også blitt kjent med tallene 

og begreper som første, andre, tredje 

osv. 

Vi har øvd på og snakket mye om det å 

samarbeide. Barna fikk blant annet i 

oppgave å lage tall sammen, og de 

måtte da avtale og bli enige om hvem 

som skulle gjøre hva, og hvilken farge 

de skulle velge. I Truls og Trine- 

opplegget handler historien om Lise 

som bestemmer alt i leken, og denne 

historien er fin å relatere til når barna 

er uenige. For å motivere barna har vi 

laget stjerner som de får når vi ser at 

de er gode til å samarbeide. 

Skiskolen er i gang og det er stor stas 

hver tirsdag. Gøy å se seg selv i 

avisen også Ellers har vi hatt en fin 

tur til Heksehytta og Vik skole. Det 

kommer vi til å gjøre mer!  

 

 

 

Hva skal vi gjøre i februar: 

Denne måneden vil vi jobbe med 

Plassering og sortering som handler 

om å bli kjent med ulike begreper som 

på, under, ved siden av, bak osv., og 

få erfaring med likheter og ulikheter. 

Barna skal utvikle sin 

begrepsforståelse og sitt ordforråd. 

Dette vil vi jobbe med i samlinger og 

på torsdager når vi bruker 

Trampolineboka. 

Det nærmer seg karneval og vi 

forbereder oss til fest. Barna er veldig 

opptatt av Labyrint som de har sett på 

tv, og vi ønsker å følge opp dette med 

en egen Labyrint-uke i uke 8. I 

Rammeplanen står det at "Barn skal 

jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 

planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet". Vi har derfor 

hatt et eget barnemøte hvor barna fikk 

komme med forslag til hva vi skal gjøre 

denne uka. De har lyst til å lage utstyr 

som livspucker, drakter, slim og 

slimkuler. Så ønsker de å ha en løype 

de skal gå med ulike oppgaver som 

skal løses. Det er gøy å se hvor ivrige 

barna er og vi gleder oss til å skape litt 

hverdagsmagi. 

Rolleleken blomstrer om dagen og 

barna går helt inn i rollen som 

doktor/pasient og butikkarbeidere I 

denne type lek skjer det mye læring 

blant annet språklig og sosialt. Den 

krever at barna forstår lekekoder, byr 

på seg selv, vet når de skal jenke seg 

og når de skal stå på for å få frem 

ønskene sine. Også gir den barna 

mange gode opplevelser sammen som 

styrker deres vennskapsrelasjoner. Vi 

er derfor bevisst på å sette av tid til 

rolleleken og tilrettelegge for at alle 

barna skal delta. 



Viktige beskjeder og datoer: 

 Stor fest for å feire god 

svarprosent på 

brukerundersøkelsen onsdag 8. 

feb. Se info på døra! 

 Karneval 17. feb. Mer info 

kommer. 

 Husk ekstra stor matpakke på 

tirsdager til de som er på 

skiskolen!  

 

Bursdager: 

 Philip 6 år 11/2    

 

Hilsen oss på Odin 

 


