
Månedsrapport for Korsekroken Januar 2022. 

 

Januar er en måned som vær og føre styrer litt hvor mye vi er ute, og hvor ofte vi får gått på 

tur. Når det har vært litt mer innetid, har vi brukt ekstra tid på forming, med forberedelse til 

karnevalet i februar. Vi har tilrettelagt til mer fysisk aktivitet inne, med bl.a. hinderløyper og 

trampolinehopping, siden barna har like mye spring i beina selv om det er glatt ute. 

Utkledning har også blitt populært.  

                        

 

Eventyret om Skinnvotten, der alle dyrene vil ha plass til å varme seg, har vi hatt fokus på 

ord/uttrykk som å ta hensyn, å gi plass, være med, kaldt, varmt, trangt. Vi har hatt eventyret 

med i samlinger, med en koffert med alle dyrene og votten. Vi har også laminerte figurer på 

veggen, med borrelås, og en boks med mindre figurer, slik at barna kan leke ut eventyret. 

Barna kan eventyret godt, og er ivrige når kofferten tas frem. De vil gjerne hjelpe til å legge 

dyrene tilbake i kofferten når samlingsstunden er over. 

                                         

 

 



 

 

I “kristensamlingene” har vi jobbet med Noahs ark. De vet godt hva som skal skje nå, når vi 

setter oss i sofaen og tar frem kofferten med det lille lammet i. I historien om Noahs ark har 

vi hatt fokus på alle dyra som fikk plass i båten og at det kanskje ble litt trangt. Vi har også 

dramatisert det og det var veldig gøy å kunne få gå om bord i båten og vi kunne late som vi 

var alle dyrene. Her måtte vi også ta hensyn til hverandre for det ble litt trangt når alle skulle 

gå om bord. 

Både i samlingsstunder og ellers gjennom dagen, har språket/språkutviklingen alltid fokus. 

Og den siste tiden er det mange som har begynt å “herme” etter alle ord som blir sagt. Det 

kommer nye ord hele tiden, og gleden over å bli forstått, og å lettere kommunisere med 

barn og voksne er synlig. 

                                       

 

Pga. været/føret har vi ikke vært på tur hver mandag i januar. Når de får på seg vestene i 

garderoben og vet at de skal på tur er det alltid veldig fornøyde barn som går ut av porten. 

Vi snakker om det vi ser, hører og opplever på veien. Og den siste gangen nå har vi begynt 

oss å øve på å lytte og se etter bil. Her er det flere av de som nå er med å lytter og kan 

fortelle at nå hører de en bil. I januar har turene gått til skogen vår, hvor de er veldig godt 

kjent og koser seg. Hytta blir aktivt brukt og barnenåler er også veldig gøy å samle i en stor 

haug. 

Nå gleder vi oss til karneval og alt februar måtte bringe   

 

 

 


