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1 2 
Vi er ute og 

3 
Vi lager heia 
plakater til OL. 

4 
Samefolkets dag 
 

UKE 6 I løpet av Livensveens olympiske leker skal vi gå på ski, lage flaskebane, vi aker og 
kanskje får vi prøvd oss med curling. Ikke minst skal vi leke masse med og i snøen. Vi ser på 
fargene i de olympiske og kanskje får vi med oss noe av OL sendingene også 
7 
Åpningssermoni 
for Livensveens 
olympiske leker 
 
 

8 
OL i Livensveen 
*Ski  
*flaskebane 
*aking  
*curling  
*lek i og med  
snøen 
 

9 
OL i Livensveen 
 

10 
OL i Livensveen 
 

11 
OL i Livensveen 
 

UKE 7 Vi har ansvar for fjøset denne uka og under oss om hønene har begynt med egg race 
sitt! Har hønene begynt å legge egg? 
14 
OL i Livensveen 
 

15 
OL i Livensveen 
 

16 
OL i Livensveen 
 

17 
Vi planlegger tur, 
gir nærmere 
beskjed om 

når/hvor      
 
 

18 
Avslutning av OL 
med 
premieutdeling 
 

UKE 8 Vi snakker om ett sunt og godt kosthold og lurer på hva som skjer med kroppen når vi 
spiser mat. Hva skjer a baggera’? 
21 
TURDAG 
 
 

22 
Den som spiser 
pølsemat og 
kjøttmat hele 

dagen… 

23 

…den blir så 
doven og så lat 
og veldig tykk i 
magen. 

24 25 
Vi baker boller 
og spiser 
fastelavn 

UKE 9 Skolens vinterferie og vi har færre barn på avdelingen 
28 
TURDAG 
 
 

1 2 3 
Formingsaktiviterer 

4 
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE er ett tema vi skal være innom som tema i 
Rammeplanen. Rammeplanen sier: «Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve 
bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk 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 forutsetinger» «Barnehagen skal bidra til at 
barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser» dette er 
temaer vi skal innom i denne perioden. Da skal vi se nærmere på hvordan kroppen fungerer. 
Hvordan ser vi ut innvending, hva er smaksløker? Hvorfor fungerer kroppen med nok mat? Og 
hva skjer med kroppen om vi spiser for lite mat? Hvem bestemmer over din kropp? Hva har vi 
lov til å gjøre med andres kropp? Mange spørsmål vi kan undre oss om. 

Med Livensveens olympiske leker ønsker vi at barna skal oppleve mestring i vinteraktiviter. Det 
er selvfølgelig vær og føre som bestemmer hva vi får gjort de ulike dagene. Vi vil avslutte med 
en egen premieseremoni for tiurene den 18.februar. Da vil de få et diplom eventuelt en annen 
premie får vel gjennomført OL Livensveen. Planen er også å servere hamburger stekt på ute på 
grill denne dagen. 

Vi har Malin på utplassering i Gamlestua på tirsdager og torsdager. Malin går på Løten 
Ungdomsskole og skal være her i tidsrommet hu skulle ha vært på skolen. 

 

Marius, Ilva, Stian, Ann-Kristin og Iren 


