
Uke 6 SAMENES NASJONAL DAG -  vi snakker om samene og deres tradisjoner. Vi smaker på Bidos 
og ser på ulike farger.  En nettside er https://barnehage.salaby.no/samefolkets-dag som er lett å jobbe 
med barna også på hjemmebane. Kanskje dere får en leksjon av barna om dere går inn og tar en titt. 
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AKTIVITETSGRUPPER 
Vi jobber på grupper 
på tvers av hele 
barnehagen med ulike 
voksne på huset 
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Uke 7 KROPPEN MIN, her ser du hele kroppen min, hodet på topp og to små kinn…. Dette kan være 
en strofe vi skal lære oss i denne perioden. Vi skal jobbe med språk, kroppen vår og kanskje snakke 
litt om følelser også. 
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Uke 8 - VINTERAKTIVITETSUKE ,  vi holder på med vinteraktiviteter ute på jordet og i nærmiljøet. Vi 
avslutter uka med høytidelig seremoni og diplom utdeling 
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Uke 9 – VINTERFERIE I SKOLEN, færre barn i barnehagen 
Vi har fjøsstellet denne uka og har fjøsgrupper hver dag. Vi må se at høns og katter har det bra og at 
de får den maten og drikke de trenger. Vi håper at hønene legger masse egg og vi har mulighet til å 
telle antall egg. 
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https://barnehage.salaby.no/samefolkets-dag


✓ VI OPPLEVER AT FLERE BARN HAR MED SEG VARMT DRIKKE BÅDE MANDAG OG TIRSDAG. 
VI OPPFORDRER DERE TIL Å SENDE MED VARM SAFT/KAKAO TIL EN AV DAGENE, ALLER 
HELST TURDAGEN PÅ MANDAG. HUSK OGSÅ Å SMØRE SUNNE MATPAKKER. FYLL 
MATPAKKA OPP MED BRØDSKIVER MED VARIERT PÅLEGG OG FRUKT I STEDET FOR EI 
LITA BRØDSKIVE, KJEKS, KAKER OG ANDRE SØTSAKER 

✓ 17.februar er det duket for karneval i bhg. Vær kreative og bruk noe dere har hjemme! Trenger 
ikke å gå i innkjøp av noe nytt! 

Ute er det masse snø og vi boltrer oss i dens unike muligheter. Sparkturer, skiturer, skøyter og 
aking! Vi ønsker at barna skal bli glade i å være ute i all slags vær og sette pris på de ulike 
årstidene.  

Vi er så heldige som har fått lånt basishallen i Løten hallen nå i februar og frem til uke 12, og 
her er det en fin måte å bli bedre kjent med kroppen sin på. Vi snakker om hvem som eier 
kroppen vår, og hva vi har lov til å gjøre med andres kropper. Vi kjenner på hjertet og pulsen. 
Hva skjer med pulsen vår når vi løper? Hva hvis vi går sakte eller kanskje sover? Hva skjer 
når vi spiser eller kanskje ikke spiser? Hvordan kan vi best ta vare på kroppen vår?  

Vi satser på at vinteren gir oss mulighet til å reise til Budor, vi setter ikke opp noen fast dato 
på akkurat denne turen. Her kan det komme beskjed på kort varsel og vi ser ann vær og føre 
forhold. Håper på forståelse for dette!  

I uke 8 arrangerer vi Livensveen vinterleker. Uke kan endres etter vær og forhold. Vi skal 
ake, gå på skøyter, leke og tulle. 

«Kropp, bevegelse, mat og helse» «Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve 
bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse» 
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» (rammeplan s.49)  
Gjennom dette fagområdet ser vi at aktivitetene i denne perioden lett gjennomføre. Vi skal 
snakke om følelser og vi skal snakke om hvordan vi snakker til hverandre og inkluderer 
hverandre i leken og aktiviteten. 

Vi gleder oss til å fordype oss i februar! La oss kjenne på vårsola! 

 

Marius, Ann-Kristin, HanneS, Sanna, Stian og Iren 


