
Plan for januar 2020  

 

UKE 2 Mandag 6. Tirsdag 7. Onsdag 8. Torsdag 9. Fredag 10. 
 

TEMA: 
Farger 
 
EVENTYRET: 
Prinsessen på 
erten 

Møtedag 
Lek ute og inne. 
 

 

Vi jobber med 
tema inne på 
formiddagen 

 
Lek ute etter 
lunsj. 

4 og 5 åringene 
er sammen 
denne dagen. 
Vi deler i 
grupper. 
 
Lek ute og inne. 

Vi  jobber med 
tema på 
formiddagen 
Lek ute etter 
lunsj 

 

 
Tur 

UKE 3 Mandag 13. Tirsdag 14. Onsdag 15. Torsdag 16. Fredag 17. 

TEMA: 
Farger 
 
EVENTYRET: 
Prinsessen på 
erten 

Møtedag 
Lek ute og inne 

 

Vi jobber med 
tema inne på 
formiddagen 

 
Lek ute etter 
lunsj. 

4 og 5 åringene 
er sammen 
denne dagen. 
Vi deler i 
grupper. 
 
Lek ute og inne. 

Vi  jobber med 
tema på 
formiddagen 
Lek ute etter 
lunsj

 
 

Tur 

 

UKE 4 Mandag 20. Tirsdag 21. Onsdag 22. Torsdag 23. Fredag 24. 

TEMA: 
Farger 
 
EVENTYRET: 
Prinsessen på 
erten 

Møtedag 
Lek ute og inne 

 

Vi jobber med 
tema inne på 
formiddagen 

 
Lek ute etter 
lunsj. 

4 og 5 åringene 
er sammen 
denne dagen. 
Vi deler i 
grupper. 
 
Lek ute og inne. 

Vi  jobber med 
tema på 
formiddagen 
Lek ute etter 
lunsj

 
 

Tur 

 

UKE 5 Mandag 27. Tirsdag 28. Onsdag 29. Torsdag 30. Fredag 31. 

TEMA: 
Farger 
 
EVENTYRET: 
Prinsessen på 
erten 

Møtedag 
Lek ute og inne 

 

Vi jobber med 
tema inne på 
formiddagen 

 
Lek ute etter 
lunsj. 

4 og 5 åringene 
er sammen 
denne dagen. 
Vi deler i 
grupper. 
 
Lek ute og inne. 

Vi  jobber med 
tema på 
formiddagen 
Lek ute etter 
lunsj

 
 

Tur 

 

 

 

 

 

 

 

Tema for januar: Farger, Vann og kuldegrader. 



Mål: Være kreativ og skapende med farger. Gjøre erfaringer med vann og 

kuldegrader. 

Hva sier rammeplanen: Vi skal stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til 

undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Vi skal legge til rette for videreutvikle barnas kreative 

prosesser og uttrykk.  

Vi skal synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen. 

 

Oppsummering av desember 

Gi barna kjennskap til og markere merkedager/høytider i den kristne kulturarv 

og humanistiske tradisjon.   
Vi var på krybbevandring i Filtvet kirke. Vi ble tatt gjennom julens historie/ budskap på en konkret og visuell måte. 

Vi vandret rundt i kirken på ulike stasjoner hvor vi ble vist og fortalt julebudskapet. Vi fikk være de ulike rollene i 

historien, vi fikk på oss både kapper og kroner. Det var en sann fryd å ha med seg barna i kirken. De var 

engasjert, deltagende og undrende. Vi var veldig stolte av å ha med denne gjengen i kirken. 

 

I samling i barnehagen ble julebudskapet formidlet med bilder og konkreter. Barna satt igjen helt i ro og lyttet til 

det som ble vist og fortalt. Vi håper dette skapte undring og en forståelse av julen som en kristen julehøytid som 

den er. 

Skape forventninger, spenning, undring og kos i adventstiden 
● Julekort. Barna har skrevet julekort. Vi tok bussen til posten på Tofte. Barna fikk hver sin penge og de 

gikk en og en frem og kjøpte frimerke som ble satt på. Nå håper vi julekortene har kommet frem og at 

dere har fått en hyggelig julehilsen. 

● Juletre. Siden vi ikke har plass til noe juletre på avdelingen har vi malt et i felleskap som vi har hengt på 

veggen. Barna liker å skape og barnas deltakelse og iver har vært stor. 

● Lucia. Vi håper dere hygget dere på luciadagen sammen med oss. En stemningsfull stund. 

● Gå rundt juletreet. I utetiden har vi samlet barna og gått rundt juletreet vi har sunget god gamel 

tradisjonelle julesanger. 

● Samling. Hver dag har vi hatt adventsamling. Vi har tent lys, sunget adventssanger, trekt kalender 

(pepperkakehjerter som vi har delt) og telt ned til julaften. 

● Julegaver . Vi har laget og pakket inn julegaver. 

● Synge på helsetunet. Vi tok bussen til helsetunet på Filtvet. Vi sang julesanger for en full kantine av 

eldre. Vi delte ut boller vi hadde med oss og vi fikk saft av dem. En hyggelig ting å  glede noen  før jul. 

● Nissefest i barnehagen.  Barnehagen var full av nisse kledde og forventningsfulle barn. Vi spiste grøt. 

Gikk rundt juletreet alle sammen inne på Ekorn og vi fikk selvfølgelig besøk av selveste Nissen. 

● Rampenissen har vært innom hos oss. Han flyttet inn nede på Grevling men han tok seg også en tur 

opp. Vi drakk grønn melk til frokost en morgen, juletreet ned ble pyntet med blå engangshansker og 

dresser har blitt knytt sammen. 

Gamledager. Vi hadde også med oss tanken om gamledager inne i desember. Vi har har hørt og sunget sanger 

fra Alf Prøysen. På nett finnes det mange bilder av Alf Prøysen og nrk har laget flott barnevennlige fremføringer 

av Alf Prøysen sine sanger og tekster. Dette har vi tatt frem og sett på gjerne rundt fruktmåltidet. 

Praktisk informasjon 
Som dere ser så har vi nå byttet tur dag. Vi skal nå gå på tur på fredager. Vi minner om at det er lurt å være i 

barnehagen til klokken 09.00 da det kan hende vi skal ta buss på turdagen. 

 

Vi vil takke så mye for de hyggelig julehilsnene vi har fått. Det satt vi pris på. 

 

Vi takker for et godt samarbeid for høsten som har gått. Vi ønsker alle et godt nytt år og 

gleder oss til å fortsette samarbeidet. 

 

 

 
 



 

 
 

 


