
TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR PÅ SOMMERFUGLEN. 

 

Godt nyttår til alle sammen! 

 

Hverdagen  

Hverdagen er fylt med mye lek og moro. Glade barn som er i lek og aktivitet 

hele dagen. Duplo, biler og «kjøkken lek» er populært. Vi har fått nytt 

lekekjøkken inne på sona og det er veldig populært. Mye matlaging og 

servering.  

 Barna deler med hverandre og de lærer å samarbeide og å vente på tur. 

  Innimellom lek og moro trenger vi litt mat og soving. Barna hjelper til å dekke 

på bordet og de rydder etter seg når de er ferdig. Vi bruker god tid slik at barna 

for mulighet til å delta på sine premisser. 

Det har blitt litt mindre utetid nå i januar  - kaldt og surt og lite å finne på for de 

små.  Snøen var for flere en ny erfaring  -   den var kald og vanskelig å bevege 

seg i. Snøen måtte utforskes – kjenne på – smake på…….. Noen syntes faktisk 

det var gøy å ake og leke i snøen.  

 

Bursdager  

I januar har vi feiret Lucas og han fylte 2 år. Gratulerer! 

 

Varmmat  

Vi spør og undrer sammen om hva vi skal spise?? Ikke alle klare å gi uttrykk for 

hva de vil ha, men sammen finner vi ut av det. I januar har vi spist pannekaker, 

havregrøt og vi har grillet pølser i grillhytta vår. Vi har også hatt salatbuffet – 

felles salatbuffet på kjøkkenet. Sommerfuglen velger å lage sin egen salatbuffet 

inne på sona. Vi spiser tidligere enn de andre sonene og så blir det enklere for 

våre barn å se hva vi har å kunne velge. Vi får bedre tid til å kunne snakke om 

det vi ser og bedre for barnas deltagelse. 

 

 



Sang og musikk 

Vi har mange små musikanter på sommerfuglen – keyboardet – blir flittig brukt 

med alle sine effekter – jo høyere jo bedre. De spiller og danser. 

Barna er veldig glade i å synge og vi synger mye. Figurene vi har på veggen 

illustrerer ulike sanger og barna peker ofte på figurene når det en sang de vil 

synge. «En elefant kom marsjerende…» er veldig populær, de setter elefantene 

på rekke og rad. Her bruker vi både språket og vi teller.  

 

Vinteraktivitetsdagen  

Alle barna var ute i barnehagen. Vi aka, kasta på blink og bygde tårn av 

isklosser. Lunsjen ble servert i grillhytta, grillet pølse og lompe. 

                                                

 

«Form og farge»  

Dert å tegne på tavla er svært populært. Selv de minste peker på tusjene og gir 

uttrykk for at de vil tegne. Mye fin kunst…….., mange fine samtaler om det 

barna tegner. 

Limeaktivitet – barna krøller silkepapir og limer det på arket. Her måtte barnet 

gjøre flere ting – smøre på lim – krølle silkepapir – sette papiret på limet. Noen 

ville helst bare smøre på lim… og noen måtte også smake på limet.  



 

 

Tilslutt: 

Vi ønsker fortsatt innspill fra dere om hva barnet liker å spise og hva de liker å 

gjøre.  

 

Onsdag 28.februar er det karneval i barnehagen. 

 

                     Hilsen sommerfuglen 

 


