
 

Forrige måned Fagområdene Lek 

 Det er ikke mange dager i februar men den 
gir oss litt vind og roser på kinn. Dette er en 
måned som går fort og det skjer mye i 
februar. Litt hva vi ikke har fått gjort som 
stod på planen våres. Det var at vi skulle 
eksperimentere litt med vann og lage is 
lykter. Det har ikke vært den kulden vi 
ønsket oss dermed så har vi ikke fått gjort 
de tingene vi tenkte på, den samme uka fikk 
vi også et nytt barn inne på Alvestua. 
Velkommen til oss Selma!  
Men med tanke på det fikk vi gjort masse 
andre ting, også ønsker jeg å fortelle dere at 
det hender at barn ikke kan få vært med på 
alt og det er helt greit. Barna er fortsatt på 
småbarnsavdeling og det er mange år igjen i 
barnehagen så barna får muligheten til å 
være med på spesielle 
arrangementer/opplegg senere. Den eneste 
forskjellen er at de er bare 1 år eldre og har 
kanskje mer utbytte av det. Og det hender 
at de får oppleve andre ting som kanskje 
andre ikke får oppleve, sånn er det bare. 
Samenes dag 6 feb.: 
Hvordan kan man lære barna om samene? 
Er de ikke for små? Det vi på Alvestua gjør er 
at barna blir introdusert til nye ting/ 
kunnskap, men hvordan vi gjør det er noe 
helt annet. Vi må ikke gjøre det så vanskelig 
og det skal fenge. Vi hadde bilde 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Vi har fortsatt hatt eventyret om Skinnvotten, satt fast bilder av 
skinnvotten på gulvet, vi har også hatt eventyret om  "Løven og 
musa" reglen om brukt bake, bake kake og synge og hørt på 
pepperkakesangen, Det bor en baker, bake kake søte etc.  
Ipaden har vi benevnt dyr og ikke lyder, en del benevning på alt i 
butikk, ukeblader har ligger fremme. Det har vært mye tall og 
skriftspråk. 
Snakket om samene og hørt på samiske barnesanger, når vi har 
vært på tur ute har vi snakket om spor av dyr og da det var 
sjørøverfest sang vi mye om Kaptein Sabeltann. 

I denne måneden her har vi også fokusert oss på en 
litt annen type lek og vi forandre rommet til butikk 
og bakeri lek.  
Dette ble veldig populært, det har vært uenigheter 
og litt vanskelig å dele og noen har lagt sin elsk på 
visse ting, det har vært fra utkledningsklær, kassa 
apparater til  en bolle med sleiv. 
Barna har bakt pepperkaker til den store 
gullmedalje, det kom ekte pepperkake ut ovnen til 
slutt. Vi har hørt på "Bakermester Harepus" sin sang 
og vi har sunget baker sanger og sagt regler. Vi har 
øvde på å stå i kø og betale men det er ikke lett når 
alle kundene vil handle og betale samtidig. Det har 
vært reklame på veggene og priser på is og andre 
varer, vi har også hatt masse penger med ulike 
verdi. 
I koko uka var butikken borte 1 uke og det var 
spennende å få leke med tingene på nytt igjen.. 
Men nå ser vi at all emballasje blir bare kastet 
rundt, tråkker på tingene og river i stykker og bare 
skyvet ut fra hyllene.  
Da vi hadde Pysjamasparty var bamsedoktoren på 
besøk og sjekket alle kosedyrene.  Når Doktor Toril 
Trultemor Nyhuus var ferdig og sjekke pasientene 
fikk barna selv leke med doktorsakene og sjekket 
bamsene som var der, her ble det en kjempe fin lek 
og de  ville leke mer med dette. 
Så nå like rundt hjørnet kommer Mari og Fu til å 
ordne en sykestue/legekontor. Vi har kjøpt inn 
doktorleker… Så hvis det er noen som har noen 
gamle hvite/lyse skjorter som dere ønsker å kvitte 
dere med så sier vi gjerne ja takk til det. 
Når vi først snakker om lek/leker så ønsker jeg at en 
og alle prater/viser barna om hvordan vi behandler 

Kropp, bevegelse helse: 
Det er ingen tvil om disse barn på Alvestua er aktive, de klatrer 
opp på stoler, bord og nå har de skjønt teknikken med å komme 
seg opp i vinduskarmen. 
Vi opplever at barna vil gjerne gå selv når vi er på tur og vi lar 
dem gå. Noen sitter i vogna til vi har kommet oss litt vekk fra 
bilvei, med tanke på sikkerheten med de minste. Vi ser nå at de 
blir flinkere og flinkere for hver dag som går med vinterdress på, 
men for noen er det vanskelig å reise seg opp, med barna de 
øver. Vi har vært i den store akebakken og i bhg og her jobber de 
veldig med å gå opp og ned. 
Balansetrening og kaste liten ball og erte poser har vi gjort denne 
måneden.  Kjenne/føle på hvordan det er å bli malt i hånda og 
under foten. 
Vi har bakt rundstykker og boller 

Kunst, kultur og kreativitet:  
Vi har små bilder av Skinnvotten inne på badet, det har vært 
bakeri/butikk lek, vi har endre det ene rommet i koko uka til 
ulike temaer. Barna har lagd bilder av elg og seg selv med 
samelue, sett på samiske bilder og prøvd kofte etc. 
I koko uka lagde de sjørøverflagg, bilder med glitter, papirhatt, 
karnevals katter/masker og fastelavnsris. 
Lage snø kanin  



 

fremvisning, hørte på musikk. Vi lagde noen 
flotte bilder av barna med samisk "lue" som 
hang oppe på veggen lenge, de fikk se/prøve 
konkreter visuelt. Vi tok bilder av dem i 
kofte og hengte det opp på veggen. Det 
fargerike flagget de fargelegge. Dette er et 
emne som blir tatt opp hvert som akkurat 
som Norges nasjonal dag. 
KOKO UKA: 
Så var det årets sprøe uke i bhg, med mye 
rare temaer. Vi har hatt sjørøverfest, farge 
dag, pysjamasparty, hattemakerdag og 
karneval. Vi har lekt og hatt ulike aktiviteter 
hver dag. Vi brukte kun et rom for de ulike 
temaene og vi lukket den halve "døra" våres 
bevisst sånn at alle fikk oppleve rommet 
sammen til undring, overraskelse og 
utforskning. Og jeg må jo si at det var  
mange glitrende øyner og barn som 
utforsket og lekte med det som hadde blitt 
satt fram.  

 
 

Natur, miljø og teknikk: 
Vi har bruk pensel til å male i hånda og under foten, barna har 
prøve å klippe og de har limt med lim stift og med skole lim. Når 
vi lagde glitter bildene fikk barna helle glitter på lamnerings ark 
og legge fjær på videre rett inn i den varme maskinen. Vi har 
brettet avis for å lage papir hatt. 
Når vi har vært ute har vi sett spor av dyr/biler og mennesker i 
snøen, vi har lagd spor selv, Vi har lagd store snøballer og lagde 
en snø kanin, vi malte på nese/øyer og bruke nek til værhår. Vi 
har vært i skogen og sanket inn bjørkekvist og satt på fargerike 
fjær. Akt på ake matte og kjent på om vi kan kjøre fort eller sakte 
og prøvd ulike størrelse på bakker (liten/stor) 

leker. Hva som er greit og ikke greit, i barnehagen 
så er det ikke greit å sparke og kaster leker rundt 
seg. Man kan treffe andre barn/voksne og lekene 
blir ødelagt. At leker blir ødelagt i bhg er jo noe som 
selvfølgelig kan skje, det kan være et uhell til at det 
har vært mye bruk etc. Men selve behandlingen av 
de ulike lekene og hvordan vi kan ta vare på lekene 
er noe vi kan lære barna. 
Og dette med å hjelpe til å rydde og legge nedi 
kassa og sette ting på plass. Dette kan man også 
jobbe med hjemme. 
 

Etikk, religion og filosofi: 
 Det ble mye undring over hvilke dyr som hadde laget de ulike 
sporene, det ene sporet var fra en fugl men hvilken fugl? Det 
endte med at vi måtte finne ut hvilke spor vi hadde under skoen 
våres. Var spor fra en voksen eller  fra er barn? Kan man se 
forskjell?  Vi lagde en stor snø kanin i sluttene av måneden etter 
hvert som timene gikk ble det varmere ute, først datt det ene 
øret av og så den andre. Vi observerte at kaninen etter hvert 
sakte men sikkert ble mere skjev, men når dette hodet av? Dette 
var noe vi fulgte med på… Dagen etter på måtte vi til vinduet for 
å se, da var det bare masse is og vann overalt og hodet hadde 
falt av… Men hvorfor??? Den var der jo i går… 

Nærmiljø og samfunn: 
Samefolkets Dag,  

- Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett 
- Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning og får 

kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler 
av samisk kultur og hverdagsliv.   (Rammeplanen s. 47) 

Vi har brukt de samiske fargene i ulike aktiviteter, sett på bilder, 
barna har fått prøvd samisk kofte/skaller, hørt på samiske 
barnesanger og gjenkjent hvilke sanger det er.  

Antall, rom og form: 
Ulike størrelser, antall og mønster på dekk/traktor/gravemaskin 
Sett inni laftet hytte/hus. 



 

 

 

 

 

Det har vært vekt, pepperkaker former, bolle, antall peppekaker 
og litermål i bakeriet. Butikken har det vært antall former på 
emballasje, lekepenger med tallspråk. Former på mynter og 
papirpenger, plansjer/reklame på veggen, bæreposer hvor mye 
kan man putte nedi, fargene til det det samiske flagget rød, 
grønn, gul og blå 
Vi jobbet litt med fargelære i samling, baking av boller/mengde. 
Snø kaninen antall store snøballer, sylinder formet ører antall 
værhår på hver side, form og mengde med snø. 

Hilsen personalet på Alvestua

 

INFO: 

De 4 eldste skal på tur den 10 og 16 februar, husk 

bilsete. 

14. februar er det markering av barnehagedagen, mer 

info kommer fra Live. 

Husk å ta med våte uteklær hjem, noen ganger trenger 

de en vask. Flasker må tas hjem til vask. 

Ta med regnbukse / cherrox, våren nærmer seg og det 

er vått ute. 
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