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UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

5 
Tema: 
Karneval 

2 
GUL: Samling- Kroppen. 
Vennskap og følelser 
RØD: Samling om Samer 
og så skal vi bake Gahkko 

4 

PLANDAG  
BHG  ER 
STENGT

9 
GUL: Samling- Kroppen. 
Vennskap og følelser 
RØD: Karnevals 
forberedelse 

12 
GUL: Gøy med musikk, 
karnevals forberedelse  
RØD: Språkgruppe

16 
GUL: Samling- farger. Har 
du på deg noe grønt i dag? 
RØD: Karnevals 
forberedelse 

19 
GUL: Lek/ aktivitet 
RØD: Språkgruppe 

Ha på deg noe 
grønt- dag! ☺ 
(Begge grupper, gul og rød)

8  
Tema: 
(Vinter- 
ferie for  
en del  
barn  
denne uken)

23 
GUL: Male i vinterfarger 
RØD: Eventyrdag

26 
GUL: Lek/ aktivitet 
RØD: Språkgruppe

5 
GUL: Gøy med musikk, 
karnevals forberedelse 
Vi feirer Leon som blir 2 år 

til søndag  Hipp Hurra! 

RØD: Vi markerer 
Samenes nasjonaldag 

24 
GUL:  Turdag om været 
tillater det ☺ 

RØD: Vi klipper og limer 

Havregrøt til frokost

1  
GUL: Formingsaktivitet 
Velkommen til Frida gul 
gruppe 1 år 
RØD: Utedag 
Velkommen til Ludvig på 
rød gruppe 3 år 

  Indisk Korma 

3 
GUL: Turdag om været 
tillater det ☺ 
RØD: Superklubben 

Havregrøt til frokost

22 
GUL: Male i vinterfarger 
RØD: Utedag 

  Laksewok

11 
GUL: Eventyr: Bukkene Bruse 
RØD: TURDAG - Vi ordner 
kakao til alle ☺ 

 Pølse i lompe 

6 
Tema:  
Karneval 

 

17 
Karneval!  

 
Velkommen til fest! Vi 

spiser pizza og KlovnenLill 
kommer ☺

15  
GUL: Formingsaktivitet 
RØD: Utedag 

  Havregrøt til 
forkost

25 
GUL: Lek/ aktivitet 
RØD: Turdag 

Grønnsakssuppe

10 
GUL: Turdag om været 
tillater det ☺ 
RØD: Superklubben 

Havregrøt til frokost

8 
GUL: Formingsaktivitet 
RØD: Utedag 

Kylling m/pasta og 
hvitløks baguetter

18  
GUL: Lek/ aktivitet 
RØD: TURDAG –Vi ordner 
kakao til alle ☺ 

 Tomatsuppe 

7 
Tema: 
Karneval 
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GUL GRUPPE:  
Barna viser stor interesse for samlinger, og roper: «JA, samling!» ☺  Vi har hatt mange fine og koselige 
samlingsstunder i Januar, hvor vi dekket på med blå duk (månedens farge i januar), og barna synes det var 
veldig spennende hva som var med i boksen/ kofferten for hver gang. Vi har hatt samlinger om Bukkene Bruse 
blant annet, og vi har hatt det gøy med musikkinstrumenter og sang. På tirsdagene har vi hatt samlinger om 
vennskap og følelser, og der blitt kjent med en Kanin og et pinnsvin fra vennebøker. Disse to er gode venner og 
opplever diverse dilemmaer, som for eksempel hva de skal gjøre når begge to har lyst på eple, men det kun er ett. Hva 
skal de gjøre da? Disse to bamsene til bøkene har vi nå bestilt og fått inn, og de vil være med i samlinger fremover for 
å hjelpe oss å undre seg over dilemmaer som rettferdighet, hvordan være gode venner og hvordan vi føler oss. Til nå har vi snakket om og fått litt 
erfaringer på at det å dele- det er fint! ☺ 

Det er vinter, og vi har fått litt snø! Nok til å lage snømann og kjenne litt på kulden. Når det har vært så kaldt ute, har vi utforsket vann/ is; vi fylte 
hansker med vann og litt blå farge i, som frøs ute på verandaen. Turer har det ikke blitt noe av denne første måneden, men vi har vært ute og lekt 
nesten hver dag ☺ Inne har vi laget fine vinterbilder og kule snømenn, barna koser seg med formingsaktiviteter.  

Nå i februar skal vi forberede karnevalet. Avdelingen skal pyntes i fine farger og vi gleder oss veldig til karnevalsfest. Så nå er det bare å begynne å 
tenke på hva barna har lyst til å kle seg ut som. Lån gjerne av hverandre istedenfor å kjøpe nytt. Vi fortsetter med eventyret om Bukkene Bruse, og 
tema vennskap/ følelser.  

RØD GRUPPE 
Følelsesbiblioteket til Anna Fiske: Vi har nå lest alle bøkene i følelsesbiblioteket, og har hatt veldig fine og gode samtaler sammen med barna. Vi 
fortsetter med barnesamtaler og å bygge selvtillit og vennskap. Utenpå er vi forskjellig, men inni er vi like, og alle er vi like mye verdt ☺ 

På SUPERKLUBBEN jobber vi selvstendig med oppgaver, som vi setter i permen vår. Vi klipper og limer mye, og øver på å vise hensyn til hverandre. 
Det er ikke alle som klarer alt samtidig. Noen lærer seg å lese fort, andre lærer seg lekekoder fort og noen lærer seg å vise omsorg fort. Men vi jobber 
alle mot felles mål; inkludering og respekt i gruppa. 

Karneval 17. februar: Barna kommer ferdig pyntet til barnehagen. Vi har samling på hver gruppe, der vi synger karnevalssanger om hvert enkelt, og 
barna viser frem kostymet sitt. På rød gruppe kommer Klovnen Lill og har show for oss! 
☺ Vanlig dag etter karnevalet. Ps. Vi ønsker ikke masker eller lekevåpen denne dagen. ☺ 

Samenes nasjonaldag 6. februar: Vi markerer samenes nasjonaldag med musikk, film, lassokasting og maling☺ 

NB! HUSK PLANLEGGINGSDAGEN 04.02.21! DA ER BHG STENGT! 

Vi ønsker dere en flott februar måned! Vennlig hilsen personalet i Eplehagen Barnehage  

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe: Tlf 37088885, eller Wenche 48253355

Mørk 
GRØNN

Månedens farge er GRØNN! ☺

Lys 
GRØNN 


