
Tilbakeblikk Fossefallet  

Januar 2020 

Vi starter januar med en 

praksisfortelling! 

«Hjelp barnet til å samle 

oppmerksomheten sin, slik at 

dere har felles opplevelse av 

det som er rundt dere». 

Oliver (2 år) sitter på gulvet og ser på Nikolas (3 år) som leker med en bil. 

Han tar bilen fra Nikolas. Nikolas gråter og sier:” Min bil, min bil!” 

Maja (voksen) sier:” Oliver, vil du ha en bil? Den bilen hadde Nikolas. 

Kan du gi den tilbake til han? Jeg kan finne en annen bil til deg!” 

Maja henter en lik bil og sier til Oliver:” Se, her er en annen bil. Gi den 

bilen tilbake til Nikolas, så skal du få denne av meg!” 

Maja gir bilen tilbake til Nikolas. Han er fornøyd. Oliver får maken bil, og 

han blir fornøyd. 

På Fossefallet har vi fokus på vennskapsrelasjoner. Vi voksne arbeider 

målrettet der vi hjelper barna i konflikthåndtering. Vi er nede på gulvet 

sammen med barna og støtter barna i deres relasjoner.  

«Leken er først og fremst et mål i seg selv, men kan også ivareta og 

skape vennskap, danning, kunnskap, læring og mestring» 

Årsplanen for St. Olavs barnehage 

Prosjekter: Sommerfugler – Fugler Prosjekt   
Sommerfuglprosjektet på Fossefallet går ut på: å følge 

livssyklusen til en sommerfuglart, lære å passe på smådyr, 

studere og respektere dem. Barnas interesse for boka Lille 

larven Aldri mett var grunnlaget for dette prosjektet. 

Fagområder: Etikk, religion og filosofi, kommunikasjon, 

språk og tekst, natur, miljø og teknologi, kunst, kultur og 

kreativitet. 

Prinsesser - Bell – Kjærester  

I desember startet vi et prosjekt ut ifra Amna sine 

interesser om prinsesser. Dette utvidet seg videre til Bell 

og kjærester.  

Aktiviteter: Samtaler rundt tema, lese eventyret, fargelegging, utkledning! 

Baby prosjekt – I januar startet vi et prosjekt om babyer. 

I dette prosjektet to to-åringene leker oftest «parallell-

lekk» Det vil si at de leker ofte med det samme, men ved 

siden av hverandre. To-åringene leker ofte 

«late-som-om-lek». Det vil si at de for 

eksempel leker at de skifter bleie på babyen sin eller 

de later som om de lager middag. Det er helt vanlig at 

to-åringene tenker kun på seg selv og skal ha alle 

lekene for seg selv. Det med å samarbeide, dele og vente på tur og er 

utfordrende for dem. Vi trener på dette hele tiden, i alle situasjoner. 


