
Februar på Vepsebolet 
 

Tilbakeblikk på januar: 

Januar har jammen tilbudt mye forskjellig vær, det har 

regnet i bøtter og spann, det har vært iskaldt, så kaldt at vi 

kunne lage egen snø, det har snødd naturlig og det har 

vært spinnglatt. 

Det å lage egen snø er magisk, og det blir mange gode samtaler rundt hvorfor vi kan 

lage snø når det er kaldt, og ikke når det er varmt. Rammeplanen sier at personalet 

skal synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om 

sammenhenger i naturen. Vi har også hatt isbelagt barnehage noen dager, da ble det 

mye innetid. Da har vi hørt mange eventyr, eventyr som barna kjenner og eventyr 

som bare oppstår etter hvert som fortellingen pågår. Vi har hatt laserløyper, mange 

kjekke spill, dans, og idol.  

 

Vi har lekt mye med ulike bilder fra hagen, fra havet, fra byen osv. Barna har tusj og 

setter ring rundt det den voksne forteller om, for eksempel det er to 

torsker på bildet, kan dere sette ring rund dem, eller det er flere 

blekkspruter på bildet kan dere sette ring rund den største, eller strek 

mellom, over osv. rammeplanen sier at barnehagen skal 

videreutvikler barnet sin begrepsforståelse og bruker et variert 

ordforråd, i denne leken øver vi på ulike begreper og plasseringsord, 

samtidig som vi har det kjempekjekt. 

 

 

I smågruppene har vi hatt to grupper som har hatt fokus på fysisk aktivitet, her har de 

laget laserløype, de har hatt hinderløyper, stafett og andre leker der de bruker 

kroppen fysisk. Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at videreutvikler 

motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper. 



En gruppe har hatt om følelsene: glad, sint, redd, lei, hvordan ser jeg 

ut når jeg kjenner på de ulike følelser, de har hatt samtale om hva 

som skjer i kroppen når vi har de ulike følelsene. 

 

Den siste gruppen har hatt fokus på kroppen min. Vi har brukt 

nettsiden jegvet.no på barnehagesiden. Vi har hatt om min kropp og mine 

grenser. Hemmeligheter. Hva er vold og hva er mobbing. Vi har også snakket om 

hvordan barn blir laget. Jeg anbefaler alle å gå inn på nettsiden samme med barna, 

her er det mange oppgaver og godt materiell for de gode samtalene rundt disse 

emnene. Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna blir trygge på egen 

kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser, vi skal bidra 

til at barna kan sette grenser for egen kropp og respekterer andres grenser.  

 

Meitemarkene og skrukketrollene har hatt om hverdagsmat og av og til mat. Vi har 

laget plakater der vi har limt inn mat vi kan spise hver dag og mat vi bare bør spise av 

og til. Vi har snakket om hvordan det påvirker kroppen vår når vi spiser sunn mat og 

usunn mat. Det var mange som visste at vi kunne få hull i tennene dersom vi spiste 

godteri hver dag. Vi har hatt hinderløype inne, du kan tro det er stas og litt skummelt å 

hoppe fra bordet og ned på tjukkasen. Vi har hatt knutemor, pulstaking kastet på blink 

og lekt kongen befaler. Kongeklubben har også hatt om hverdagsmat og av og til mat. 

De har vært ute å lekt i snøen. Mye fysisk aktivitet å springe opp akebakken og rutsje 

ned igjen noen titalls ganger. De har også lest bok om hvordan vi ble til. Her ble det 

fine samtaler og gode spørsmål, som for eksempel hvordan ble de aller første 

menneskene til? 

 

Hva skjer i februar: 

I februar har vi fokus på fagområdet, antall, rom og form. Rammeplanen sier at vi 

skal tilrettelegge for at barna leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og 

får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på. Vi blir kjent med eventyret om 

geitekillingen som kan telle til ti. I gruppene skal vi spille spill der fokuset er antall og 

telling. Vi skal leke med mattekassen. Vi skal lage eget eventyr og framføre det for 

resten av barnegruppen og vi skal ha en gruppe som arbeider med inkludering. 

 



Aldersgruppene: 

Kongeklubben skal måle hvor lange de er. De skal ta bilde og skrive et vers. Det er 

oppsatt skolebesøk, men på grunn av korona situasjonen går dette ut. Vi skal finne på 

noe annet superkjekt.  

 

Meitemarkene og skrukketrollene 

Vi skal leke med mattekasse og spille spill. Vi skal måle oss, ta tiden på hvor lang tid 

vi bruker å gå fra a-b, hvor lange blir vi hvis vi legger flere av oss etter hverandre. Hvor 

mange barn må til for å dekke over fotballbanen. Rammeplanen sier at barnehagen 

skal bidra til at barna erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse. 

Vi skal lage tall med kroppen, vi skal ta bilde av formen vi lager å se om vi må endre 

på noe. Vi skal speile hverandres bevegelser og grimaser (to og to sammen) 

 
Bursdagsbarn i februar:  Olivia 09.02, 4 år 

Anna 14.02, 6 år 

    Daniel 26.02, 5 år 

Hipp hipp hurra for dere og gratulerer så mye med dagen 

Viktige datoer 
5.2 samenes dag markeres, vi kaster lasso,   19.02 Karneval 
høre samisk musikk og om samisk kultur  Alle kler seg ut i det de ønsker,  
og kanskje får vi smake litt samisk mat også  vi lager til fest på avdelingen. 

       En trenger ikke kjøpte 
       kostymer, litt sminke, en hale  

        eller en nese gjør susenJ 

 
 
 
 
 
Vi ønsker å takke dere alle for tålmodigheten ved å vente på å få komme inn i gangen, 

og respekt for å ikke komme inn på avdelingen uten munnbind. Takk for at akkurat du 

bidrar for at hverdagen blir bra for alle. Har dere spørsmål store eller små, kom gjerne 

til oss. Ønsker alle en fin februar måned. Vennlig hilsen oss på Vepsebolet/v Susann 


