
  Månedsplan Tiur Januar
Uke 1 Mandag 4 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7 Fredag 8
Tiur ansvar
for fjøset

   Turdag

Husk egen 
sekk!

Vi feirer 5års-
bursdag!

Deler gruppa i 
to:
Gr1: lek ute
Gr2: Vi lager 
islykter/ pynt

Vinteraktiviteter Barnas valg

Uke 2 Mandag 
11

Tirsdag 12 Onsdag 13 Torsdag 14 Fredag 15

Bjørnunger 
ansvar for 
fjøset

 Turdag   

Vi

feirer 
6års-
bursdag

Vinteraktiviteter
- Ski
- aking
- lager snø borger
- snøhuler

Deler gruppa i 
to:
Gr1: lager 
fuglemat
Gr2: lager 
isykter/pynt

Vinteraktiviteter Barnas valg

Uke 3 Mandag 
18

Tirsdag 19 Onsdag 20 Torsdag 21 Fredag 22

Revunger 
ansvar for 
fjøset

Turdag 

Husk egen 
sekk

Vinteraktiviteter
- Ski
- aking
- lager snø borger
- snøhuler

 Deler gruppa i 
to:
Gr1: Vi ser 
nærmere på 
hvilke fugler som
er ute om 
vinteren
Gr2: lek ute

Vinteraktiviteter Barnas valg

Uke 4 Mandag 
25

Tirsdag 26 Onsdag 27 Torsdag 28 Fredag 29

Tiur ansvar
for fjøset

Turdag 

Husk egen 
sekk

Vinteraktiviteter 
- Ski
- aking
- lager snø borger
- snøhuler

Vi deler gruppa i
to:
Gr1: lek ute
Gr2: Ser 
nærmere på 
ulike fugler

Vinteraktiviteter

Vi tømmer hyller
og vasker hyller!

Planleggingsdag

bhg stengt!

Les over:

- Vi fortsetter med  å starte inne på avdelingen- samme gjelder fortsatt, kommer man før 
07.00 så møter man på gamlestua! Alle som kommer etter 08.00 SKAL være ferdig spist!

- Alle skal ha på seg innesko/tøfler når dere kommer og fortsett med god håndhygiene!

- Minner om at dere sjekker jevnlig barnas garderober at de har nok med skifteklær, votter og
riktig fottøy! Vi er mye ute så det må være «riktig» med klær i kurvene.



Hei!

I januar skal vi utnytte det fine vinterværet med masse aking og skiglede, så ta med ski, men 
husk at det MÅ være merket med barnas navn! Og det er foreldrene sitt ansvar å passe på at 
barna har utstyret klart til hver dag det er muligheter for skilek 

Som jeg har skrevet tidligere så er planen bare ett utgangspunkt, men vi ønsker å ha rom for 
spontanitet i hverdagen, dette vil innebære turer med bil i nærområdet og andre steder i Løten
og omegn! Det er fortsatt fint om dere kan være på plass innen 09.00 slik at barnet deres får 
vært med  på litt  inne-lek først og samlingstunder som vi gjerne har før vi går ut!

Ellers så er det ett par bursdagsfeiringer løpet av denne måneden:)

Minner om at det er planlegginsdag 29.januar, da er barnehagen stengt!

Årsplanen viser at vi skal se nærmere på fagområdet «Antall, rom og form». Da er det 
bevissthet rundt tall, telle antall, leke med tall på ulike måter, bli mer kjent med utrykk om 
«minst» og «mest» og sette det i sammen med det man ser av ulike mengder/antall av noe. Og 
bli kjent med former som «trekant» «firkant» og «sirkel» etc. 

Er det noe dere lurer på er det bare å spørre!

Stian og Markus

Så ønsker vi januar velkommen!  


