
Tilbakeblikk på januar 

Da er vi i gang med 2019 og januar har blitt fylt med gode opplevelser, varierte aktiviteter og 

mange fine stunder med barna deres. Her er noen av prosjektene og interessene vi har fulgt 

opp. 

 

Prosjekt verktøy og snekring 

På Tømmerstokken har vi fanget opp barnas interesse for snekring og forskjellige verktøy. 

Barna er ivrige når de får prøve verktøyet helt på egen hånd. 

 

          

 

 

Vinteraktivitetsdag 

Den 23.januar hadde hele barnehagen vinteraktivitetsdag. Vi hadde forskjellige aktiviteter 

som: Aking, «skiskyting», snødisco og pølser på bål.  

           

 

 

I Rammeplanen står det: 

Barnehagen skal være 

bevisst på barnas ulike 

uttrykksformer og 

tilrettelegge for 

medvirkning på måter 

som er tilpasset barnas 

alder, erfaringer, 

individuelle 

forutsetninger og behov. 

I Årsplanen står 

det: Barnet skal 

oppleve livsglede, 

spenning og moro, 

mestring og 

mening- med hele 

barnehagen som 

arena, på tur og ut 

i verden. 



Prosjekt dinosaur 

Prosjektet med dinosaurer er fortsatt av stor interesse for barna. De ansatte bidrar med 

forskjellige materialer og aktiviteter i forbindelse med prosjektet. Barna har fryst ned 

dinosaurer ute, de har hugget dem ut av isen og sett på at isen smeltet. Det har også blitt 

kjøpt inn små dinosaur-figurer som flere av barna har malt i forskjellige farger. 

 

                                                            

                                      

 

 

Prosjekt edderkopp 

I prosjektet om edderkopper har vi sett på Anthonys interesse for den store edderkoppen som ble 

kjøpt inn til Halloween. Vi har sunget sanger om edderkoppen, og vi fikk til og med fanget en levende 

edderkopp på hjerterommet. Det å studere en levende edderkopp skapte mye undring og samtale 

rundt dette temaet. 

 

                    

Personalet skal: 

Ta 

utgangspunkt i 

barnas 

erfaringer, 

interesser, 

synspunkter og 

initiativ i 

barnehagens 

daglige arbeid 

og ved valg og 

gjennomføring 

av temaer og 

prosjekter. 

Rammeplan for 

barnehagen 



Tur til Inspiria 

Den 31.januar dro: Anthony, Liam, Faize og Bihar til Inspiria sammen med Mirela, Eva og 

Aleksandra. Barna ble kjent med stedet og undret seg over blant annet vind og vannkraft. Vi 

håper at slike turer gir inspirasjon og stimulerer barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon 

for problemløsing.    

                                                                   

 

Andre aktiviteter 

I januar har vi også feiret bursdagen til Bihar og Faize. Det er viktig for oss at de barna som 

skal feire dagen sin er med på handling og laging av sin varmlunsj på bursdagen sin.  

Vi har vært på Tingvollheimen dagsenter med noen barn for å være sammen med de eldre. 

Vi har gjort forberedelser til Vietnamesisk nyttårsfeiring og markering av samenes 

nasjonaldag.   

                           

               

Ønsker dere en fin februar måned! Med vennlig hilsen oss på Tømmerstokken 

Personalet skal 

utforske og 

eksperimentere 

med teknologi og 

naturfenomener 

sammen med 

barna. 

Rammeplan for 

barnehagen 



 


