
JANUAR 

 
 

Denne måneden har vi fokus på rammeplanens fagområde «Antall, rom og form». Vi har også fått leie 
Basishallen i Løten kl09-10 på tirsdager fremover. Her vil vi dele barnegruppa i 2, hvor 2018barna drar 
sammen med Tiurene og 2019barna drar sammen med de eldste Revungene. For at dette skal kunne 
fungere, må barna være i barnehagen SENEST kl08.30 på disse dagene. De som ikke kommer tidsnok, 
må være igjen i barnehagen sammen med den andre gruppa. 

Uke 1 Det er fullt mulig å sette igjen skia i barnehagen. Håper vi får like fine løyper 

på jordet i år som i fjor 

2 

TURDAG 

 Hurra for 

jente 4år 

3 

Hurra for  

jente 3 år før 

juleferien. 

4 

Grupper 

5 

Grupper 

6 

Grupper 

Uke 2 Vi minner om at kjernetida vår begynner kl09.30 og at gruppeinndelinger og 

aktiviteter starter da. Vi ønsker at dere er på plass innen da. 

9 

TURDAG 

Husk sekk med 

matpakke, 

vannflaske og 

temperert 

drikke. 

10 

Grupper 

inne/ute 

11 

Samlingstund 

med fuglene på 

fuglebrettet 

12 

 

13 

Forming 

Uke 3 Barna kan ha med seg ski i barnehagen. Vi ønsker at barna har øvd seg litt 

hjemme sammen med foreldre/foresatte før dere tar det med i barnehagen.  

16 

TURDAG 

Husk sekk med 

matpakke, 

vannflaske og 

temperert 

drikke 

17 

LØTENHALLEN 

for 2018 barna 

Lekegrupper 

for 2019 barna 

18 

Vi lager 

fuglemat og 

snakker om 

fuglene på 

fuglebrettet 

19  20 

Uke 4 Vi snakker masse om fugler i denne perioden og vi teller og ser på 

mattematiske former. Vi fryser is om det er kuldegrader ute! Vi maler og leser bøker! 

Vi har ansvaret for fjøset. 

23 

TURDAG 

Husk sekk med 

matpakke, 

vannflaske og 

temperert 

drikke 

24 

LØTENHALLEN 

for 2019 barna 

Lekegrupper 

for 2018 barna 

25  26 

Hurra for  

gutt 4 år 

27 

  



JANUAR 

 

Uke 5 Vi takker alle som har godt med skift av dresser, sko og votter! Dere gjør 

hverdagen vår mye enklere. 

Vi har ansvar for fjøsstell. 

30 

TURDAG 

Husk sekk med 

matpakke, 

vannflaske og 

temperert 

drikke 

31 

LØTENHALLEN 

for 2018 barna 

Lekegrupper 

for 2019 barna 

1  

 

2 3 

PLAN.DAG 

Barnehagen er 

stengt 

 

Da har vi kommet oss til 2023 og vi ser fremover mot en ski-, ake og snøsesong i 

barnehagen. Noen ganger kan vi hive oss på spontane turer, som ett besøk på Rokosjøen 

eller opp til Budor. Noen ganger alene, noen ganger i samarbeid med andre avdelinger. 

Årsplanen vår sier at vi nå skal jobbe med Rammeplanens fagområde «Antall rom og 

form» og rammeplanen sier følgende om dette emnet: «Barnehagen skal synliggjøre 

sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i daglivet, i 

teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeidet med 

fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning» 

(Rammeplanen s. 53)  Dette vil si at vi teller og ser på mattematiske former som sirkel, 

rektangel, kvadrat og trekanter. Vi skal synge tellesanger og ellinger med tall og 

tallrekker.  

Vi skal også passe på at fuglene våre ute får mat og stell. Og de aller fleste har lagd seg 

en «mamma dompapp» eller «pappa dompapp» i garn som henger inne på avdelingen. Her 

lærer vi at det er forskjeller på huer og hanner og vi ser etter forskjellene. Vi hører på 

lydene til dompappene, men slike fulgelyder er vanskelig å lære seg!  

Vi håper på at kuldegradene kryper nedover igjen og vi ønsker å lage is og snøskulpturer. 

Vi håper på kram snø for å lage snølykter og snømenn i ulike fasonger. 

 

MINNER OM PLANLEGGINGSDAG FREDAG 3.FEBRUAR! DA HAR ALLE 

BARNEHAGENE I LØTEN KURS. 

 

Marius, Hanne S, Ann-Kristin, Stian, Sanna, Hege og Iren 


