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Litteratur januar:  

• De tre bukkene bruse. 

• Sola og nordavinden 

• Pekebøker om farger 

• Karius og Baktus 

Sanger, rim og regler i januar:  

• Januarsangen 

• Bukkene bruse 

• Sol, sol kom igjen 

• Nå skinner sola i vinduskarmen 

• Sola er god, sola er toppen. 

• Hasse hare 

• Det satt to katter på et bord. 

• Oppe på fjellet. 

 

• vi skal ha fokus på vann i ulike former. Vi 

skal ha forsøk med vann og farer som 

går på vannets tetthet.  

• Inkludering: del med andre– være sam-

men. Demokrati.  

• Vi lager islykter.  

 

Hvordan galer en sint hane?  

KykkeliFY! 



uke man. tir. ons. tor. fre. Husk 

1 3 

Bhg stengt 

fagdag 

4 
2016: Skolegruppe 

2017: språkgruppe 

2019/2020:  

5 
Denne dagen er 

fokus på rollelek 

og regellek. 
 

6 
2016: matlaging 

2019/2020: beve-

gelsessanger 

7 
2016: forming 

 

2018: islykter 

2019/2020:  

Mandag: natur miljø og teknolo-

gi. Barna opplever, utforsker og 

eksperimenterer med naturfeno-

mener og fysiske lover. 

Tirsdag: Kommunikasjon, språk 

og tekst. Barna videreutvikler sin 

begrepsforståelse og bruker et 

variert ordforråd. 

Onsdag: Antall, rom og form. 

Barna undersøker og får erfaring 

med løsning av matematiske 

problemer og opplever matema-

tikkglede.  

Torsdag: Kropp, bevegelse, mat 

og helse. Barna blir kjent med 

egne behov og utvikler gode va-

ner for hygiene.  

Fredag: Kunst, kultur og kreati-

vitet. Barna tar i bruk fantasi, 

kreativ tenkning og skaperglede.  

 

 

Uke 4: Denne uka skal vi marke-

re at sola kommer tilbake. Da 

skal vi ha ulike solaktiviteter 

gjennom uka.  

2 10 

2016-2018: 

turdag 

2019/2020:  

utelek 

11 

2016: Skolegruppe 

2017: språkgruppe 

 

12 

Denne dagen er 

fokus på rollelek 

og regellek. 

13 
2016: matlaging 

2018: maling 

14 

Forming til 

solfest. 

2018: bukke-

ne bruse 

3 17 
2016-2018: turdag 

2019/2020, 2017:  

utelek 

18 

2016: Skolegruppe 

2017: språkgruppe 

 

19 
Denne dagen er 

fokus på rollelek 

og regellek. 

20 
2016: matlaging+ 

bake til solfest 

21 
2016: forming 

2018: islykter 

2019/2020:  

4 24 
2016-2018: turdag 

2019/2020:  

utelek 

25 
2016: Skolegruppe 

2017: språkgruppe 

 

26 
Denne dagen er 

fokus på rollelek 

og regellek. 

27 

Solfest mer info 

kommer 
2018: maling 
2016: matlaging 

28 

2018: bukke-

ne bruse, dra-

matisering 

      

Januar 2022  

         Snø, is og sola 


