JANUAR
UKE 1 Velkommen til 2022 og vi starter på gult nivå, igjen. I første omgang frem til 14.januar.
Det vil si at vi kan være sammen med samarbeidende kohort, Tiurgruppa. Innetiden tilstreber vi så
langt det lar seg gjøre at vi er kun en avdeling, men vi må enkelte tider som tidlig morgen eller
ettermiddag samles for at åpningstid kan opprettholdes. Utetiden kan vi være sammen med Tiura
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Planleggingsdag
Velkommen til
Vi bruker mye tid
Vi feirer 5år
Barnehagen er
nytt år
ute og koser oss
stengt
med
vinteraktiviteter
UKE 2 Vi teller og regner. «Vi skal telle nøtter fra morgen og til kveld. 15 til tante og 20 til meg
selv.»
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TURDAG
Alders grupper
Vi teller og lager
mengder og
antall
UKE 3 Vi håper vi ser mer til sola og at vi får gode vinterdager ute. På kort varsel kan vi pakke
sekken og dra på turer til Rokosjøen, Mosjøen og Budor.
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TURDAG
Alders grupper

UKE 4 Vi bygger og former med snø og legoklosser i ulike former. Vi fryser is og former snø. Vi
lager også fuglemat slik at vi kan fore småfuglene og ta vare på at de får en god vinter.
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TURDAG
Alders grupper
Vi feirer 4år
Planleggingsdag
Barnehagen er
stengt, de ansatte
skal på kurs
UKE 5 Gjennom hele januar har vi høytlesning i store og små grupper. Vi skal også innom
«Geitekillingen som kunne telle til 10»
31
Vi skal ha ekstra fokus på «Antall, rom og form» denne måneden.
TURDAG
Rammeplanen sier at «Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape
strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og
universet». Dette får vi raskt implementert i vår aktivitet inne og ute.
Barna skal igjennom hverdagslige aktiviteter bli kjent med ulike begreper som
stor/liten, tung/lett, lang/kort og enkle telle og tallbegreper. De skal
presenteres for ulike former som sirkler, kvadrater, rektangler og trekanter. Vi
bruker dette i hverdagssituasjoner som måltider, garderobe og stelle
situasjoner. Vi ønsker at barna skal bli mer oppmerksomme på tall og telling,,
former og farger. De voksne skal bruke konktreter som figurer og bilder
gjennom regler og enkle fortellinger i Hakkebakkeskogen og Geitekillingen.

