
 

       PERIODEPLAN 

    KOSEKROKEN 
 

 

Godt nytt år alle sammen, vel overstått julefeiring.  

Januar er en flott vintermåned hvor vi skal gjøre mye spennende på Kosekroken.                                              

Vi tar med oss mye positivitet og energi fra Desember, videre inn det nye året.                                                    

Vi skal videreføre det gode arbeidet med sosial kompetanse og språk.  Dette skal vi gjøre 

gjennom masse lek og fine samlinger. 

I januar skal vi ha smågrupper for lek og språkutvikling hvor vi lager grupper med 2-3 barn 

sammen med pedagogisk personale(alle). Vi skal fokusere på sosial kompetanse i lek og 

noen grupper skal fokusere mer på å videreutvikle språk. I språk gruppene vil det være 

sanger, bøker, dikt og for noen introduksjon til spill (brettspill/puslespill)  

 

I hverdagen vår vil vi ha temaer rundt vinter, snø og aktiviteter inne 

og ute som man kan gjøre nettopp i januar, selv om hverdagen ikke 

er snørik. Dette gir barn innblikk i årstider- naturens sykluser mm. 

 

Samlingene med fortellinger fra bibel vil i januar handle om Jesus og livet.                                                    

Hva ville Jesus at vi skulle lære?                                                                                                                                          

Hva er godt for oss? Nestekjærlighet, ikke dømme, tenke seg om to ganger,….                                                                

Her deler vi Kosekroken i mindre grupper etter alder. 

Onsdager er turdager, vi skal benytte oss av nærmiljøet, bli 

bedre kjent med områdene rundt omkring og utforske 

mulighetene. Dere vet jo at været i januar er lunefullt og 

variert så pass på at barna har riktig tøy til riktig vær 

tilgjengelig i barnehagen. Og husk matpakke😊 

Vi skal også forberede oss på at vi voksene skal være med på veiledning. I likhet med 

Lekestua skal Kosekroken delta på Marthe Meo studier. Vi skal få veiledning rundt måltidet, 

enten frokost eller lunsj. Ulf og Brita deltar på dette. 

 

-Og skulle være noe dere vil spørre om eller lurer på- er vi her for dere  

 

Kosekroken 



 

 

 

 

 
Uke 2 
 

Mandag 6. Tirsdag 7. Onsdag 8. Torsdag 9. Fredag 10. 

Samling:  

«Koffert full av 

følelser» 

 

Aktivitetsgrupper 

Suppedag. 

 

Musikksamling med 

instrumenter, 

Bukkene Bruse 

Aktivitetsgrupper 

Turdag:  

Husk matpakke 

 

 

Samling med 

fortelling fra 

bibelen. 

Møte: 10.00-10.45 

Kosekroken møte:  

11.30-12.30, 

Lekestua er med 

våre barn. 

Matdag: De eldste barna 

hjelper til med varmrett. 

 

Aktivitetsgrupper: 

Bukkene Bruse, Kunst 

og kreativitet 

 
Uke 3 

Mandag 13. Tirsdag 14. Onsdag 15. Torsdag 16. Fredag 17. 

Samling:  

«En koffert full av 

følelser» 

 

Aktivitetsgrupper 

Suppedag. 

 

Aktivitetsgrupper: 

Bukkene Bruse, 

Kunst og kreativitet 

Turdag:  

Husk matpakke 

 

 

Samling med 

fortelling fra 

bibelen. 

Møte: 10.00-10.45 

Kosekroken møte:  

11.30-12.30, 

Lekestua er med 

våre barn. 

Matdag: De eldste barna 

hjelper til med varmrett. 

 

Musikksamling med 

instrumenter 

 
Uke 4 

Mandag 20. Tirsdag 21. Onsdag 22. Torsdag 23. Fredag 24. 

Samling: 

«Eventyrstund» 

 

Aktivitetsgrupper 

Suppedag. 

 

Musikksamling med 

instrumenter 

Turdag:  

Husk matpakke 

 

 

Samling med 

fortelling fra 

bibelen. 

Møte: 10.00-10.45 

Kosekroken møte:  

11.30-12.30, 

Lekestua er med 

våre barn. 

Matdag: De eldste barna 

hjelper til med varmrett. 

 

Aktivitetsgrupper: 

Bukkene Bruse, Kunst 

og kreativitet 

 
 
Uke 5 

 

 

Mandag 27. Tirsdag 28. Onsdag 29. Torsdag 30. Fredag 31. 

Samling:  

«En koffert full av 

følelser» 

 

Aktivitetsgrupper 

Suppedag. 

 

Aktivitetsgrupper: 

Bukkene Bruse, 

Kunst og kreativitet 

 

Turdag:  

Husk matpakke 

 

 

Samling med 

fortelling fra 

bibelen. 

Kosekroken møte 

fra 10.00-10.45, 

Lekestua er med 

våre barn. 

Matdag: De eldste barna 

hjelper til med varmrett. 

 


