
Periodeplan, januar. Kosekroken. 

Da er vi i gang med januar og vi starter med å ønske dere alle ett godt nytt år! Vi har ryddet 

bort jula, og er klare til å ta fatt på neste halvår med fokus på språk, sosial kompetanse, fysisk 

aktivitet og de kristne grunnverdiene. Med dette som fokusområder jobber vi for å skape ett 

inkluderende miljø, der alle barna trives og utvikler seg. Å ha ett godt psykososialt miljø med 

omsorgsfulle voksne, trygge rammer og viktige utfordringer, lek, vennskap, undring og alvor, 

det er vårt nyttårsforsett! 

                                   

 

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

I januar jobber vi med eventyret om skinnvotten. Her vil barna bli kjent med blant annet 

Friskefrosk Langelår og Revemor Silkesvans som sammen med mange andre dyr med 

morsomme navn, forsøker å få plass inne i en skinnvott de finner i skogen. Alle dyrene har 

navn som gir oss alle skikkelig god munnmotorisk trening, og vi snakker om begrepene “god 

plass” og “trangt”. I tillegg til samlinger, vil vi bruke bilder hengt på veggen, som barna selv 

kan flytte på og ta ned for å samtale om, for at alle barna skal bli kjent med fortellingen. Nå 

som vi har barn som nærmer seg tre år, og barn som er ett år, er det ulikheter i hvor lenge de 

kan holde oppmerksomheten i samling. Vi har derfor ulike tilnærminger til temaene på 

avdelingen, slik at fortellingene ikke bare blir presentert og jobbet med i samlinger. 

Samtidig som vi jobber med språk i “Skinnvotten”, fletter vi inn sosial kompetanse ved å 

samtale om at det kan være fint å være alene, men koselig å være sammen også. Vi bruker 

begrepet “sammen” aktivt, og barna øver seg på å ta hensyn. Særlig når barna skal sitte på 

plassene sine i garderoben, kan de syntes at det blir litt trangt, og det er ikke så populært dersom 

naboen har en fot over på en annen sin plass! Vi jobber med å flytte fokuset over til at vi sitter 

sammen, og da må vi ta hensyn. Tenk bare hvor trangt det var for både bjørnen og ulven inne 

i en liiiiten vott! 



                                                         

I samling med fortelling fra bibelen vil barna også få møte mange dyr. Vi jobber med å ha en 

rød tråd i arbeidet på avdelingen, så barna skal denne måneden få høre om Noas ark. 

Observasjoner viser oss at barna er opptatt av dyr, de liker å leke med smådyra på avdelingen, 

vi leser bøker om dyr og mange av sangene våre handler om dyr. Når barna får høre om Noas 

ark, vil vi ha fokus på at alle fikk være med, kanskje måtte de vente på tur på vei inn på 

arken... de måtte nok i hvert fall ta hensyn til hverandre, det må jo ha vært trangt med så 

mange dyr på en båt! For vi starter opp med litt begrepsavklaring, flere av barna har allerede 

hatt spørsmål rundt en ark vi har på avdelingen. Hva er en ark, og hvem er egentlig Noa? Går 

han i barnehagen tro? 

                                                        

I forhold til tur, er det litt avhengig av vær og vind på denne tiden av året. Dersom det er 

isbelagte gater og stier, blir ikke turen lystbetont for barna, dette vet vi av erfaring. De dagene 

det ikke blir tur, har vi fysisk aktivitet inne. Vi gjør om på avdelingen, slik at barna får 

allsidig bevegelse og grovmotoriske utfordringer. Bord kan brukes til å gå over, stoler kan vi 

balansere på, vi finner nye steder å krype over og under, bare fantasien (og litt HMS), setter 

grenser! 

 

Bare spør dersom dere lurer på noe! 

Hilsen alle oss på Kosekroken 


