
OPPSUMMERING JANUAR ALVESTUA 

Forrige måned Fagområdene Musikk, drama og kreativitet 

Med vinter som tema, har vi prøvd og få så 
mye som mulig ut av det. I år har det 
heldigvis vært masse snø, som vi har lekt 
med både ute og inne, og ikke minst spist en 
hel del. Vi hentet to store boller med snø, 
som vi tok med inn og plasserte på bordet. 
Mange av barna så ut som spørsmålstegn 
inntil vi begynte å kjenne og ta på. Noen 
holdt på en god stund, mens andre tok 
pauser da det ble kaldt. Vi tok litt farge på 
snøen også, og da ble den enda mer 
attraktiv å spise.  
Mye snø gir vanskelige gå-forhold for de 
minste. En onsdag var vi ute en liten stund i 
barnehagen, og når de etter hvert ville opp 
på armen alle mann, så tok vi en trilletur i 
stedet. Borti veien her var det jo brøytet, så 
der var det perfekt å løpe selv.  
Siste fredagen i januar var vi med på felles 
kor øvelse på Kongsgården. Her sitter vi 
mest og ser på, men vi synger et par sanger 
Alvestua har valgt ut, og da deltar flere med 
bevegelser og lyd!  
Hver torsdag har vi funnet ut at vi skal ta 
med oss hele gjengen opp til Kongsgården 
på besøk. De er på tur, så vi får hele 
avdelingen for oss selv. Dette er veldig 
nyttig for mange, og utvide horisonten litt, 
særlig nå som alle er helt trygge på Alvestua. 

Kommunikasjon språk og tekst: Kims lek, Bukkene Bruse, 
Løven og musa, De tre små griser, 5 små apekatter, regle 
om snømann, sanger om vinter. 

I januar blir avdelingen alltid litt tom og 
stusselig etter at julepynten er tatt ned, og 
dette har vi prøvd og gjøre noe med. Vi har fått 
til å lage ulike bilder, med ulike teknikker og 
materiale, og tema er hovedsakelig vinter.  
I samlingene våre opplever vi at mange er 
veldig delaktige i det som skjer, og at vi kan ha 
lengre samlinger enn før, med innslag av 
eventyr og konkreter. Korte regler er også 
populært for de eldste.  
 
 
 
 

Grønne tanker glade barn 

De nye ballene med ansiktsuttrykk på har vært 
veldig spennende. Ofte kommer ungene med 
ballene til oss, også må vi snakke om hva vi ser. 
Vi har også tatt fram to små bamser i fra 
'grønne tanker glade barn' kassa vår, hvor den 
røde bamser en 'lei seg bamsen' og den grønne 
er 'glad-bamsen'. Disse blir brukt til lek, eller 
bare som trøst om man trenger det.  
Ellers har vi også jobbet med deling, og ikke ta 
fra andre leker. Ofte har dette skapt 
situasjoner hvor den som tar i fra, blir sint og 
fortvilet, og vi voksne blir veiledere og må 
ordne opp i dette på best mulig måte.  
 
 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og  helse: Akt/gått/krabbet i snøen, 
lek med nye baller, balansebane, puslet, perlet, utforsket 
kongsgården og hoppet fra scenen og vinduet der, klatret i 
lillehuset, utforsket den nye krokodillen på veggen. 

Kunst, kultur og kreativitet: Lagd snømannbilde, 
rakettbilde, karnevalsbilde, og malt snøkrystaller av 
ispinner. 

Natur, miljø og teknologi: sanger om snø, discolys i taket-
undring rundt kula dette lyset kom i fra, tatt med snø inn 
og lekt med det rundt bordet-smakt og spist litt. 

Etikk, religion og filosofi: utforske nye baller med 
ansiktsuttrykk-prat om følelser, samtaler og veiledning 
rundt det å dele, ta fra og vente på tur. 

Nærmiljø og samfunn: Trilletur/gåtur på Moen, felles 
korøvelse, låne kongsgården og utforske avdelingen- nyttig 
for mange små og komme seg utenfor egen avdeling og bli 
kjent/trygg på huset. 
 

Antall, rom og form: regle om 5 snømenn og 5 apekatter, 
bygd med nye Duplo-dyr, telle og benevne former (mindre, 
mellom, størst), discolys-form og farge. 
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Håper dere får en fin mai! 

Hilsen oss på  

Viktig informasjon: 


