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Forrige måned Fagområdene Livsmestring gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter. 

Da er januar måneden over og vi har 
kost oss masse ute i snøen.. det har vært 
mye aking, skulpturer og snøhule og det 
har vært mye lek i de store snø haugene. 
Når det har vært på det kaldeste har vi 
tatt en tur ut og luftet oss og lekt litt 
men det har også vært vanskelig å få 
dem inn igjen da.  
Når vi har vært inne så har vi delt opp 
lekegrupper hvor det har vært ulike 
aktiviteter / lek.  
 
3 års gruppa startet i uke 4 med skilek 
ute sammen med Marianne og Toril. Vi 
kommer til å gjøre dette frem til uke 8 i 
første omgang, men i uke 7 utgår det på 
grunn av KOKO uka 
 
2 års gruppa har lekt sammen, hatt 
forming og blitt introdusert for 
rytmeinstrumenter på sin gruppe 
sammen med Mari og Fu. 
 
"Barnehagen skal bidra til at barna kan 
bli kjent med mangfoldet i egen og 
andres kultur" (rammeplanen s.24) 
Så i uke 5 startet vi med at barna skulle 
få kjennskap til den samiske mangfoldet 

Kommunikasjon språk og tekst: 
Bøker/eventyr:  
Bestemor hjelper sebraen 
Spøkelsesbarna som fikk farger 
Pannekaka 
Bukkene Bruse som skulle til badeland 
Bøker vi har lest som handler om føleleser: 
Lille gaselle som er redd 
Lille løve som er sint 
Lille kroko som er glad 
Lille flodhest som er stolt 
Kaninen og Pinnsvinet 
Munnmotorikk: 
Froksen med den breie munnen. 
Vi har hørt mye på ipaden Hakkebakkeskogen, 
Karsten og Petra, Albert Åberg og andre eventyrer 
Samiske sanger/joik og språk 
Samtaler i samling, rundt matbordet og i 
garderobesituasjoner, undringer ute/inne etc. 

I denne måneden her har vi kun sittet på et 
bord, her får barna kjenne på fellesskapet, 
det å hjelpe/samarbeidet rundt bordet. Det 
å sende pålegg, sitte fint, vi jobber med det 
å si takk når man får noe eller tar i mot 
noe. Det å vente på tur og at alle skal få 
hjelp uansett om det er 
garderobesituasjon, do situasjon, leke 
situasjon, ved matbordet eller bare å bli 
ordensmann for uka.  
 
Det å være ordensmann er det noe alle vil 
være med på. Det er 2 barn og her må de 
dele på de ulike oppgavene som de har. 
Henge på ulike kort på vinduet, begge får 
starte i gangen først å kle på seg og gå først 
inn igjen, velge mat sang, velge hvilket barn 
som skal få gå å sette seg ved bordet, 
hjelpe til å dekke på eller bare koste og 
dele frukten. Eller bare enkle oppgaver 
som de kan hjelpe oss med. 
 
Gjennom ski lek i denne måneden her har 3 
åringene virkelig fått prøvd det å mestre å 
reise seg opp med ski på beina og 
turtaking. Vi må jo si at vi er virkelig 
overrasket over hvor gode de er og de blir 
bare flinkere. 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Hvilestund, munnmotorikk (klovnekort og lese bok) 
Ake, bruke kroppen til å lage store snøballer, ski lek, 
gå på tur, klatring i trær 
Det å reise seg opp med ski på beina 
Sanser ved vann lek, kjenne på snøen, ta nedi en 
risbøtte og finne konkreter. 
Dukkekroken har det vært matlaging 
Balansetrening i gangen 
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som er del av vårt samfunn. 
Vi har sett på Norgeskartet, hvor de 
kommer i fra. Sett på bilder, hørt på joik, 
samisk musikk/sanger, klær, reinsdyr og 
fargelagt flagg og kofter.  

Knusing av pepperkakehuset 
Jegergryte/ris 
Påkledning av flere klesplagg og vi øver på å ta av flere 
plagg/sko 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Snø hest, snømann, vinter bilder, snø engler, 
vinkevindu snømann og same. 
Konstruksjon ved bruk av Pegy bricks, barna har tatt 
egne bilder av snøkrystaller, lage snø av isopor 
Fargelegging av kofte, same, reinsdyr, flagg, brosje og 
bilder 
Vi har endret leken i garderoben med 
dinosaurer/vulkan/lava 

Natur, miljø og teknologi: 
På ipad bruker vi å høre på eventyr, spille spill, finne 
bilder de ønsker å ha på kronen sin. Vi sender ut ibook 
til dere foreldre 
Snøen og kulden står jo i fokus nå, vi vurdere hvor 
lenge man være ute..  Spor når vi er på tur. 
Mate fuglene  
Vi har brukt naturmaterialer til brosjer 

Etikk, religion og filosofi: 
Vi har snakket litt om sjalusi/urettferdighet. Er det 
greit å ødelegge for andre. 
Turtaking og bordskikk 
Vi har undret oss på alle de ulike sporene, hvilke dyr 
kan det har vært her. Har de lagt noen andre spor 
her? Hvilken? 
Noen undret om det fantes TROLLMANN der 
prinsesse Ingrid Aleksandra bodde.. 

Psykisk og fysisk førstehjelp 

Vi bruker mye tid til å snakke om hva som 
er greit og ikke greit å gjøre mot hverandre. 
Hvilke følelser som kan oppstå, vi voksne 
dramtatiserer en del småe situasjoner i 
ulike setinger. F.eks selv om det ikke har 
oppstått der og da kan de voksne slenge 
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Nærmiljø og samfunn: 
Tur til akebakken, skogen, der alle traktorene står og 
grillhytta. 
Den 21. januar under samlingen kom vi inn på at 
prinsesse Ingrid Aleksandra  hadde bursdag og at en 
dag så kommer hun til å bli dronning. 
Norgeskartet 
Vi brukte uke 5 til å få mer kjennskap til samene  

seg på en spontan dramatisering uavhening 
tid på dagen. Vi opplever at barna kjenner 
seg igjen og begynner å le av de voksne. 
Når vi har lest en bok stiller vi spørsmål til 
barna om de ulike følelesene. Bukkene som 
gikk til badeland for unngå trollet, men så 
kom trollet alikevel hva ble bukkene da? 
Hvilke føleleser fikk de. 
Spøkelsesmammen som fikk sjokk og skrek 
for barna hennes hadde fått en annen 
farge. 
En bestemor som hjelper sebraen, de 
andre ulike dyrene som har en eller annen 
følelse.  
Vi snakker om de voksne og andre barn 
sine følelser, vi ser på plansjer. 
Hver tirsdag kl 08:30 er 2 åringene sammen 
med de eldste på Alvestua og har en liten 
samling der, som er mer tilrettalgt for 
dems alder. 

Antall, rom og form:  
De 4 samiske fargene (rød, gul, grønn og blå) 
Eventyr om de 9 spøkelsesbarna (rød, gul, grønn, blå, 
lilla, oransje, brun, rosa og svart) 
Form, antall og lengde (kort/lang) på isopren  som de 
lagde snø av. 
Mengde/antall og form på store perler/pegy bricks 
Konstruksjon av klosse i form av sylinder, kube etc. 
Telle i samling 
Snakke om datoen 
Mengde og volum av snø / vann lek 
Form av skiløypa på jordet (sirkel) 
Mengde/lengde av silkepapir til spøkelsene sine, 
antall sirkler til øyer og nese 
Brosjer bark (form/mønster og struktur) 
 


