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Periodeplan,  

Lekestua januar og februar  2022 

Godt nytt år alle sammen!  

 

 

 

Vi har begynt 2022 med å feire Martha Celine som fylte 4 år i slutten av desember. 

Hun ble feiret ordentlig som den første i 2022.  

Hipp, hipp, hurra også for Noah som fyller 5 år i januar. 

Onsdag 16. februar blir det karneval i barnehagen. 

 

I ukene som kommer skal vi jobbe med språk og sosial kompetanse som hovedfokus. Vi skal 

også jobbe med de kristne grunnverdiene, fysisk aktivitet, vinter og mye mer. Dette gjør vi for 

å skape ett inkluderende miljø, der alle barn kan trives og utvikle seg.  

Språk og Sosial kompetanse 

Som en del av språkstimulerende arbeid blir barna kjent med ulike eventyr gjennom året.  

I januar og februar jobber vi med eventyret «Klatremus og de andre dyrene i 

Hakkebakkeskogen». Her blir barna kjent med blant annet Klatremus Lillemann, Mikkel Rev 

og mange andre dyr med morsomme navn.  

Vi leser boka, forteller, har dialog, gode samtaler og undring med barna om Hakkebakeskogens 

eventyr. Både i fellessamling og i smågrupper.  

Vi bruker konkreter for å gjøre innholdet mer levende og forståelig for barna, og dette vil støtte 

begrepsutviklingen og språkforståelsen.  

 

Samtidig som vi jobber med språk i Hakkebakkeskogen, fletter vi naturlig inn sosial 

kompetanse ved å prate sammen om at det er fint å hjelpe hverandre, samarbeide, ikke ta hva 

andre leker med, trene på turtaking, snart er det din tur når vi leker 2, 3 eller flere sammen. 

Ved lek/rollelek fra eventyret får barna våre kommunisere, de samhandler og finner løsninger. 

Vi kan koble sammen eventyret og konfliktsituasjoner. F.eks. bruk av «loven for dyrene i 

Hakkebakkeskogen» 1. Alle dyrene i skogen skal være venner. 2. Ingen har lov til å spise 

hverandre 3.Den som er doven og ikke finner mat selv, må ikke ta mat fra andre.» Vi voksne 

hjelper og veileder.  Eventyret inneholder fine budskap. Vi jobber systematisk med repetisjon 

over tid.  

Vi vil ha aldersdelte grupper når vi formidler temaene. Da kan vi tilrettelegge for gruppa bedre 

og kan få bedre kontakt med barna med hensyn til formidling. 
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Det blir sang og musikk hos oss i hverdagen med en sangsamling med instrumenter på onsdager. 

Vi gleder oss til karneval og i år blir temaet «Hakkebakkeskogen». Dagene våre vil bære preg 

av at vi jobber med alt hva dette innebærer av kulisser, kostymer og barna kan velge hvilke dyr 

de vil være til karnevalet. Vi skal også bli kjent med sangene. 

 

Kristensamlinger: 

Hver dag i desember lyttet vi til historien om det lille barnet som ble født i en stall nær 

Betlehem. En uke etter fødselen ble barnet døpt og fikk navnet Jesus, som betyr «Gud er 

frelseren». Ved hjelp av dette barnet skulle Gud frelse sitt folk. 

I januar fortsetter historien om Jesus som liten gutt. Der vil vi høre at Jesus var en vanlig gutt, 

gikk på skole og lekte med venner. Josef, var snekker og Jesus likte godt å være med Josef i 

arbeid. Jesus vokste og ble sterk, fylt av visdom og Guds nåde var over han.                                      

Hvert år pleide Jesus foreldre å reise til Jerusalem for å feire påske. Da Jesus var 12 år dro de 

som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble Jesus igjen 

i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. Hva hadde skjedd …? Spennende! 

Vi benytter oss av bøker, bilder og dramatiseringer som støtte i formidlingen.  

Vi gleder oss til barnas medvirkning slik at voksne og barn i fellesskap kan undre seg sammen. 

Fysisk aktivitet: Vi setter ikke opp bestemte turer i januar, men vi tar det litt som det 

kommer.  Husk matpakke og drikke på onsdager. Vi er også mye ute så ha med klær etter vær.  

 

Vinter og klær: 

Vi følger årstiden vinter hvor det faller naturlig.  

Eksperimenter med vann og snø, begreper som varm og kald blir brukt. Vi er beviste i 

garderobesituasjoner og benevner de klesplaggene under påkledningen som skal på for å ikke 

fryse. 

I januar vet man jo sjelden hvor kaldt eller hvor vått det blir. Ligger det snø? Ja, da vil vi jo 

gjerne være ute.  

Derfor er det nok lurt med et ekstra par varme sokker og votter på plass og nok skift i kurven. 
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Klubb-barn: 

Skolestartere kommer til å merke at skolestart nærmer seg litt mer.  

Det vil jobbes med skolestarterskjemaer og tankene om hva det betyr å begynne på skolen. 

For oss voksne i barnehagen er det viktig å fremstille skolestart som positivt hvor barna kan 

glede seg over alt de kan og at skolen blir bra. Tilrettelagte aktiviteter blir det også for 

skolestarterne våre.  

 

Språksprell: 

Vi fortsetter litt med rim og regler. Dette gjør vi med sang, dikt og lek. Vi skal også prøve oss 

på lydlotto der hvor barna sitter og lytter til kjente gjenstander og plassere brikken på rett 

plass på spillebrettet.  

Vi beveger oss også over til stavelsesdeling, da vi klapper vokalene til vårt eget navn.  

Dette vil gjøre barna bevisste på språkrytme.                                                                                                                                                  

Rim: 

- Vi leser regler sammen og synger sanger som rimer (vi kommer til å bruke noen av sangene 

fra hakkebakkeskogen) 

-Vi rimer ute (Barna finner gjenstander ute og vi prøver å finne ord som rimer til disse) 

 

Bamseklubb: 

Samlingene skal ikke være lenger enn 15 minutter. Vi skal lese sammen fra boka, barna kan 

høre eventyret med støtte av konkreter eller bilder. Ordene i boka blir støttet av tydelig 

kroppsspråk av den som leser. I hvilestund høre vi på sanger og ser på film. Vi skal synge 

med bevegelser og dans. Temaet «Hakkebakkeskogen» og «vinter» gjenspeiler seg i 

formingsaktiviteter og samtalene rund det. Det blir brukt nøkkelordene for å fremme språk og 

ta i bruk nye ord. 

 

 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgensamling 

Kristensamling 

etter alder 

Temasamling 

Lekegruppe 

Utelek 

Suppedag 

Morgensamling 

Forming 

Småsteg 

Lesestund 

Utelek 

Musikksamling 

Tur 

Husk ryggsekk 

Med mat og 

drikke 
 

Morgensamling 

Forming 

Lekegruppe 

Utelek 

Språksprell 

Brødbaking 

Matlaging med 

barna 

Kristensamling 

etter alder 

Klubb 

Lesestund 

Utelek 
 

Åpningstider frem til 14.januar, kl. 07.00 til kl. 16.00, med tider dere har behov for.                      

(Det vil komme oppdatert informasjon vedrørende gult nivå og smittevern forhåpentligvis da) 

Bare spør dersom dere lurer på noe! 

 

Lekestua 


