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Forrige måned Fagområdene Livsmestring gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter. 

I uke 5 hadde vi om Samer som tema og 
den 6 februar hadde vi samling hvor vi 
inviterte Alvestua inn til oss. 
Vi hadde bilde fremføring og snakket en 
del om bildene og hørte på samiske 
barnesanger. Og siden det var samenes 
dag ville vi gjerne kose oss vi også, så 
Marianne fikset kanelsnurrer. Gjett om 
det var mange som koste seg med den 
etter lunsjen. 
10. februar var det morsdag, barna lagde 
flotte morsdagskort. 
UKE 7 ingen tvil om hva som skulle skje 
her. En litt annerledes uke med spenning 
og mange forventinger … ikke minst 
masse lek for stor og små. Vi har også 
hengt opp bilder og sendt ut Ibook som 
dokumentasjon. 
UKE 8 fikk vi smakebit på hva vi har i 
vente når våren ankommer, varme 
/kulde grader, sol, smelting, glatt føre, 
store vanndammer og mange våte barn.  
I denne måneden her har vi også feiret 
Camilla, Oscar og Johan sin 4 årsdag. 
UKE 9 var det skolens vinterferie da 
hadde vi ulike aktiviteter og spontan 
turer til Hønefoss og en tur hjem til Fu. 
Der fikk vi servert kinesisk mat. 

Kommunikasjon språk og tekst: 
Samisk musikk, joik og språk 
Det å snakke og se på bilder (samer etc.) 
Følelser (Kanin og Pinnsvinet) 
Plansjer 
Ulike eventyr/musikk på ipad og på cd-spiller  
Lese i bøker 

Ulike ting kan være urettferdig her i livet, 
men dette er noe som er vanskelig å forstå 
og mestre for barn. 
Når man ikke kan få det man vil så kan det 
fort bli urettferdig/ dårlig gjort. 
Men skal det være likt og rettferdig for 
alle? På noen områder ja, men er alle barn 
like? Eller det sånn at man skal tilpasse for 
hvert enkelt behov? Hva trenger dette 
barn? Denne barnegruppa eller 
lekegruppa? 
Ofte i ulike hverdagssituasjoner oppstår 
det ut i fra barneperspektivet at ting er 
urettferdig/dårlig gjort, da er det mye 
veiledning og forklaring på de ulike 
konfliktene og "her og nå situasjonene". 
Noen godtar det og andre er helt uenig 
med de voksne og det er lov. Barna får 
utløp for sine følelser og de voksne 
bekrefter og anerkjenner følelsen. Vi stiller 
enkle spørsmål til barna om hva kan de 
gjøre, hadde de likt det etc. 
Turtaking / dele med andre barn 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Skilek, hinderløype, gå forsiktig på isen, slå på Pinata 
(treffer jeg eller ikke)  
Minirøris  
Doktorlek 
Kanelsnurrer, fiskeburger, smoothie, fruktspyd, 
pølser, godteri, is, kinesisk mat  

Kunst, kultur og kreativitet: 
Klovner,  fargespøkelser, masker, lage snømann ute, 
KOKO uka/karneval, flybilletter, bilder fra de var hos 
bamsedoktoren og snø vulkan 
Hengt opp bilder som dokumentasjon  
Kroner til barna 
Maleaktiviteter  
Snø vulkan 

Natur, miljø og teknologi: 
Akebakken 
Årstid, kulde/varmegrader hva skjer med snøen, 
smelting, sol er mer framme, det er lysere ute, mating 
av fugler/fugler.  
Innemiljøet på Trollkroken har endret vært endret og 
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 tilrettelagt for ulike tema/lek 
Bilder er tatt med paden/laminerings maskinen og 
kopieringsmaskinen. 

Etikk, religion og filosofi: 
Samenes dag 
Snø vulkan,  
Feiring av bursdagen til Camilla, Oscar og Johan 
 

Psykisk og fysisk førstehjelp 

På tirsdager har Anne på Kongsgården 
tilrettelagt samling for 2 åringene inne på 
Alvestua, her er det høytlesning om 
følelser og de ser på ansiktuttrykk. 
Sammen med 3 åringene er det en del 
repetering av hva STOPP betyr og vi bruker 
mye tid på dette i "her og nå" situasjoner 
og i samlinger. Vi har lest Kaninen og 
Pinnsvinet og snakket rundt om det vi har 
lest. De har også laget et stopp skilt selv 
med håndavtrykk. 

Nærmiljø og samfunn: 
Samenes dag 
Hønefoss bibliotek  
Hjem til Fu 
Akebakken 

Antall, rom og form:  
Klosser, lego, klovner, mønster på maske, form på 
bursdagskrone, koko uka 


