
Lilleskogens januar 2023



Konsertforestilling
6. Januar var haregruppa nede på 

høyenhall for å se på en 
konsertforestilling sammen med 

storeskogen og flere andre barnehager. 
Denne dagen snødde det masse og det 

var en tapper liten gjeng som ruslet 
nedover mot høyenhall!

Konsertforestillingen handlet om
geitekillingen som kunne telle til ti. De 
fremførte ulike sanger om ulike dyr og 

hadde med seg masse ulike instrumenter. 
Haregruppen fulgte nøye med og var 

ivrige med å fortelle om alle dyrene de 
hadde sunget om da de kom tilbake. 

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan 
legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget 

skapende arbeid.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal 
barnehagen bidra til at barna møter et mangfold av 

kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker 
og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med 

andre.
Rammeplanen, 2017



Sanser 
I januar har vi hatt mye fokus på sansene 
våres, som vi har implementert i blant 
annet formingsaktiviteter og 
samlingsstunder. Vi har også kjent på 
kinetisk sand og lekt mye med plastelina. 
Vi føler på ulike konsistenser med 
hendene våres, og av og til så er det også 
nødvendig å finne ut av hva disse ulike 
materialene smaker ved å putte det i 
munn☺

I samlingsstundene har vi hatt med ulike 
ting vi har luktet på – som blant annet 
appelsin og såpe. Vi har hatt skåler med 
vannperler og ris i som vi har kjent på 
med hendene våres, og vi har smakt på 
sitron. 

Vi har sunget sanger som handler om
sanser og kroppen vår – og vi har snakket
mye om alle sansene vi har og hvilken 
kroppsdel som har disse sansene. Vi
lukter med nesa, vi ser med øynene, vi
hører med ørene, vi kan føle med 
hendene våres og vi smaker med
munnen.

Gjennom arbeid med kropp,
bevegelse skal barna få 

mulighet til å sanse, oppleve, 
leke, lære og skape med 

kroppen som utgangspunkt.
Rammeplanen, 2017



Vi har også vært mye ute i snøen som endelig kom i 
store mengder og la seg ordentlig. Dette i seg selv 

har også skapt mange spennende sanseopplevelser. 
Vi smaker på snøen, tar av oss votter og kjenner på 
hvor kald snøen er, og vi følger nøye med på snøen 

som daler ned. 

Med vinteren og snø kommer det også en del 
utfordringer når vi er ute. Det kan bli glatt, snøen kan 

bli hard og det kan bli veldig kaldt ute. Ved å skape 
gode opplevelser og tilrettelegge godt for å være ute 
året rundt gir vi barna muligheten til å bli godt kjent 
med disse ulike årstidene og de ulike utfordringene 
og opplevelsene disse medfører. Barna tilegner seg 
løsninger og erfaringer rundt dette og opplever mye 

mestringsglede når man får til! 

Er det glatt, er det noen av barna som har gått ned på
kne og krabba over området med is. Er det mye høy

snø midt på uteområdet hvor det pleier å være gress, 
så er det ofte litt enklere å gå der stien er tråkket 

opp. Tar vi av oss våttene og tar lenge på snøen, da 
blir hendene kalde. Alle disse situasjonene skaper 
erfaringer, opplevelser, følelser og løsninger som 

barna tar med seg videre i livet og lærer av ☺

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal 
barnehagen bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring 

ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. 
Rammeplanen 2017



Gjennom arbeid med kropp, bevegelse skal personalet gi 
barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, 
sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor 

barnehageområdet

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i 
bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve 

motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.



Aktiviteter, lek og samspill inne
Januar har også bydd på veldig kalde temperaturer som har gjort at vi har tilbrakt mer tid inne. 

Her har vi blant annet hatt ulike formingsaktiviteter, det har vært konstruksjonslek med 
samarbeid og dialog, vi har lest og sett i ulike bøker, hørt på eventyr og musikk, og danset. 

Barna har vært i mye god lek både for seg selv og med hverandre, og det har vært mye 
aktiviteter sammen rundt bordet hvor vi blant annet har laget vinterbilder, puslet og tegnet. 
Her snakker barna sammen om det vi gjør og de ler og kommuniserer med hverandre både

verbalt og kroppslig via ansiktsuttrykk og lyder.

Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av 
vennskap og sosialt fellesskap.

Rammeplanen, 2017



Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal 
personalet gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, 

reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og 
til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

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

Rammeplanen, 2017

Himmelen har også i januar 
hatt mange fine og 
spennende farger som har 
satt i gang mange tanker og 
refleksjoner hos barna. Vi 
har sett både rosa, lilla, 
oransje og røde farger – og 
noen ganger ser det jo ut 
som om himmelen er i 
flammer! Vi snakker 
sammen, peker og setter ord 
på hva vi ser. Er det flammer,
eller er det sola som skaper
alle disse fargene? Hvorfor 
gjør den det? Går sola ned 
eller går den opp? Hvor 
forsvinner sola hen?



Praktisk informasjon og viktige datoer for februar ☺

06.02 – Samefolkets dag og ski- og 
akedag! (uten foreldre)

Karneval som var 23.02 er flyttet til 
02.03 (barnehagen ordner med 
kostymer denne dagen☺ uten
foreldre)

Det er mye klær og utstyr som trengs nå som det er vinter – vi setter 
veldig pris på om dere tar dere tid innimellom til å gå igjennom det som er 
på plassene og legge det der det skal. Dette for å unngå at det flyter over 
av klær og utstyr på plassene. Det blir mye klær og utstyr på samme plass  
– bruk lista som henger på veggen og som dere har fått tilsendt på vigilo til 
å gå gjennom og ta med dere det som er til «overs» hjem☺
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