
OPPSUMMERING AV JANUAR 2017 FOR ALVESTUA 

Forrige måned Fagområdene Lek 

 Så var januar over for denne gang, sola har 
snudd og vi går sakte men sikkert mot våren 
etter hvert. Vi håper jo fortsatt på at kong vinter 
kommer ordentlig på besøk, regn/snø og 
kulde/varme har gjort det litt utforende for de 
små barna ute. Så vi har vært utenfor 
barnehagens område for å ikke dette på isen 
inne i barnehagen.  
De 2 første ukene i januar hadde Fu ferie, vi fikk 
hjelp til yttervaktene våres av Live/Troll/Konger.  
 
Vi har også hatt en delformingsaktiviteter i 
denne måneden.  
 
Tidlig i januar fikk vi et lite besøk fra 
Herredshuset , barna og vi  fikk hilse på den nye 
rådmannen som begynte her i Hole  i desember. 
Og han hadde med seg kommunalsjefen Marit S. 
Lorentsen og Ingvild Oppenhagen som er 
tjenesteleder for barnehagene. De var ute på 
besøksrunde for å hilse alle rundt omkring i Hole 
 
Samlingsstund: 

- I de 2 første ukene fikk vi ikke 
gjennomført samlingsstunden så ofte, 
men vi har leste om Skinnvotten. Men vi 
ønsker å fortsette med eventyret utover 
i februar også. Dette for at barna skal 
bli enda bedre kjent med konkretene og 
eventyret.  

- Jeg har også laget en eventyrkoffert 
hvor jeg endrer bildebakgrunn og farge 
på bakken med filt. F.eks. nå et det hvitt 
på bakken med et vinter skogsbilde i 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Eventyret om Skinnvotten, gullhår og 3 små griser. Vi lagde 
eventyrkoffert, sanger. Vi har snakket om røde og grønne tanker 

Det var nok spennende komme å tilbake etter 
juleferien hvor man kunne fortsatt lage mat på 
kjøkkenkroken.. Vi tok inn de store klossene igjen og 
det har vært full rulle med konstruksjonslek. Det har 
blitt bygd i ulike høyder, men det beste har vært å 
bygge det kjempe høyt også rive alt ned. Vi voksne 
har blitt etterspurt flere ganger på å bli med å 
bygge/leke sammen med barna. Etter en stund 
byttet vi klossene ut med de myke og litt mindre 
klossene, her er det mange ulike former, vi prøve å 
lage ansiktet til en kanin med sirkler som øyer, 
firkanter til ansikt, rektangel til lange ører og en 
trekant nese… det lignet litt i hvert fall. 
Men vi ser også fortsatt at funksjonsleken er der 
enda hvor barna drar ut kasser og tømmer ut alt tar 
1 leke også går vi til neste lekekasse.  
Når vi har vært ute har vi vært på tur, eller løpt/gått 
opp og ned i bakker ved siden av Klevjer. Også når 
det var hvitt ute så har vi prøvd oss på ake mattene 
våres. Noen av guttene har vært og hentet 
traktorer, bøtter og spader, men det har ikke vært 
lette å få opp noe sand. Så da har guttene brukt 
små steiner (det som har blitt strødd oppå isen) i 
traktoren og tømt over i bøtta.  
 
Jeg sendte en mail tidligere til dere at vi kommer til 
å gjøre litt annerledes inne på det ene lekerommet. 
Vi har holdt på å samle inn ulike emballasje for å 
sette i gang en butikk lek. Så er det bare undre seg 
hvordan leken blir, skjønner de denne leken? 
Hvordan vil de løse/knekke koden på denne form 
for lek? Nå har de jo lekt den hverdagslige 
aktiviteten som man ofte gjøre hjemme og i bhg det 
å lage mat/mate babyer og voksne.  

Kropp, bevegelse helse: 
Vi har akt ute på ake matter, jobbet med balansen på glattisen, 
balanseløype inne, hoppe, gått selv på tur, vi har øvd å gå i 
trapper. Enten så aker vi ned eller så snur vi oss og krabbe 
baklengs ned. Vi har hatt litt om finmotorikken med 
pinsettgrepet, her putter barna ulike perler på brett, noe som er 
eldre prøve seg på å klippe. 

Kunst, kultur og kreativitet:  
Vi har lagd fine rakettbilder, tegnet, malt, lagd snømann bilder 
og uro med fine snøkrystaller. Barna har vært med å laminert, vi 
har lagd trolldeig (røde og grønne bamser) og vi holder fortsatt 
på med å lage noen filt bamser som er røde og grønne. 
 

Natur, miljø og teknikk: 
Vi har malt med doruller for å få effekt på rakettene, strødd med 
glitter etterpå. Barna har malt med pensel og tegnet med god 
gelé fargestifter som gjør at fargen er sterkere på arket. Barna 
har fått limt  og brukt silkepapir, sett hvordan man laminerer og 
kjent at den blir varm.  
Vi har jo også sett og kjent hvor fort været har endret seg ut, 
hvor det tykk rim på trær og gjerder. Når Troll barna går skøyter 
og når skøytebanen bare blir til en stor dam. 

Etikk, religion og filosofi: 
Lei seg har jo vært følelsen i denne måneden, og hvordan 
snakker vi om det.. Jo når noen tar ting fra hverandre, slår og 
dytter. At det er ikke greit og at andre blir lei når slike ting skjer. 
Som voksen gjør vi også ting som gjør at barna blir lei seg, når vi 
tar smokken i fra dem for at de ikke trenger eller har behov den 
akkurat der og da.  
Da er det viktig for oss og anerkjenne denne følelsen og forstå 
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bakgrunnen til det eventyret vi holder 
på med nå. 

Tur dag: 

Når vi har vært på tur de siste gangene 
nå har vi funnet en liten stikkvei inne på 
moen.. Der har det stått ulike 
traktorer/gravemaskiner parkert. Dette 
har vært det mest spennende for hele 
gjengen. Det har vært vanskelig å barna 
med oss videre når vi har vært der, de 
utforsker skuffer kan jeg stå oppi her 
eller går det an å sitte her. Hvor mange 
får vi plass oppi? Vi har snakket om 
størrelser stor og liten. Store koster og 
trucker har vi sett. Men andre ord de har 
vært i ekstase. 

/vite hvorfor barnet er lei seg og hva de egentlig har  lyst på 
/ønsker. 

For oss voksne er det nå viktig å være med i leken 
og vise, veilede hvordan denne leken fungerer. 
Barna vil lære om ulike varer som finnes i butikken, 
det vil bli skriftspråk og tall med.  
 

Nærmiljø og samfunn: 
Barna og personalet fikk et lite besøk av rådmannen, 
kommunalsjefen og tjenesteleder. 
Vi har jo funnet en ny plass som vi går på, hvor det står store 
maskiner, ikke minst et laftet hus. Her får barna se hvor man 
bygde hus før i tiden. 

Antall, rom og form: 
Når vi har hatt aktiviteter så kommer alltid matte inn i bilde, når 
vi lager snømann f.eks. da er det 3 ulike str. på sirklene, 1 
trekantet nese, 2 øyer eller kanskje 3, hatten har en litt mer 
kvadrat form.. Snøkrystaller i ulike former, det ingen like 
snøfnugg. De er unik på sin egen måte akkurat som barn/voksne. 
Fargen blå og hvit har det vært fokus på, det er kalde farger og vi 
kan se de samme fargene ute.  
Hvor mange snømenn, snøkrystaller hang i over bordet… det var 
mange. Antall dyr i skinvotten, og i de andre eventyrene vi har 
hatt. 
Vi har også brukt fargen rød og grønn på trolldeigfigurene våres, 
der er noe flate, runde, lange… Ingen like former her heller. 

Info: 

Den 6 februar får vi ei jente som begynner hos oss på 

Alvestua. Hun heter Selma og har en storebror oppe på 

Kongsgården fra før. 

Info om KOKO uka og karnevalet kommer etter hvert. 

 

Hilsen personalet på Alvestua 


