
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da var vi ferdig med januar også og det har gått så utrolig fort  Alle har kommet seg ut 

av 2018 med godt mot og mye humør  VI koser oss med så mye snø som har kommet 

og har da gjort litt om på planene vi har hatt men vi har gjort kjempe mye morsomt 

sammen  Nå når vi går inn i februar så er det bare en liten måned igjen til Linda 

begynner inne på elgtråkket og vi gleder oss. Selv om det blir veldig trist og ikke da har 

Camilla og Martin hos oss. Linda begynner den 4 Mars så vi har lenge igjen med leking og 

kos med Camilla og Martin.  

Eller har jo hatt sin første måned her hos oss. Hun har 

kommet kjempe godt inn i gruppa og bidrar med sitt 

gode og smittende humør  De andre ungene har tatt 

kjempe godt imot henne på en kjempe fin måte  Så 

velkommen til oss  

 

Denne måneden startet vi opp med og sette skikkelig fokus med det med vennskap igjen 

og da ble vi enige om at vi skulle lage oss noen venne regler. Dette er regler som ungene 

har laget selv ut fra hva de føler og tenker om hvordan man skal være mot andre. Det er 

ikke mange reglene men akkurat passe til at det er regler som de husker. Vi snakker om 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

februar 2019 

Dette må vi huske i februar:  

 Samefolkets dag  

 Thea 6 år 

 Julie Sofie 6 år 

 Vinter VM 20 februar 

 Minner på allerede nå vi holder stengt 4 april pga planleggingsdag.  

 Linda begynner som ped. Leder mandag 4 mars. 

 

 



 

 

dem nesten hver dag når vi hører litt hvem de har lekt med og fått satt sine egne ord på 

det.  

Vi har hatt en del uker i barnehagen nå og da har vi fått brukt hallen kjempe mye syntes vi 

og vi har hatt veldig mange forskjellige aktiviteter. Vi har hatt en del turn men forskjellige 

øvelser som vi skulle ha denne måneden. Også har ungene kommet med en del ønsker om 

hva de har lyst til å gjøre der inne det som har gått igjen 

flere ganger er Apeland. Dette er en aktivitet som vi 

gjorde sammen med idrettsforbundet for mange år 

siden. Her skal en stå og fortelle hvor de andre skal og 

peke et helt annet sted samtidig så de å bruke ørene og 

faktisk høre hva som blir sagt. 

 

Vi har hatt en del om miljøvern og det med og 

kildesortere denne måneden også  Fokuset har hvert 

hva som ikke skal ligge i naturen og hva som faktisk kan 

ligge der og bli til jord igjen. Dette temaet skal gå igjen resten av året også så dette skal vi 

snakke mer om utover året som kommer. Vi skulle hatt litt om kompostbingen vår men 

den har dessverre frosset helt fast så den virker ikke som den skal dessverre ! Men vi tar opp 

igjen den tråden når vi kommer til varmere dager  

Vi har hatt mye aking denne måneden også som har kommet litt foran det andre vi har 

gjort siden det har kommet så utrolig mye snø og det er så fine forhold så må vi bare gjøre 

det. Ungene syntes det er så utrolig moro og ake. De spør ofte om vi kan gå bort til hallen 

for å ake litt  



 

 

 

 

Neste periode: 

Det og vente på tur noen ganger kan være veldig vanskelig for alle og en hver. Dette skal vi 

øve oss enda mer på i perioden  frem over i februar. Vi øver veldig mye med Storefottene 

med tanke på at de skal videre på skolen men vi ser at det kan være veldig hensiktsmessig 

og øve enda mer på dette med alle. Vente på tur er både det med det verbale og ikke 

snakke i munnen på hverandre og vente på tur når noen andre snakker. Men vente på tur 

skal også øves på for eksempel når vi skal inn på do og må stå i do kø  

Denne måneden skal vi ha litt forskjellige regelleker som vi startet så smått med i hallen i 

januar. Vi skal prøve oss på noen nye som vi aldri har gjort før som vi tror kan være veldig 

morsomme og lærerike. En av de vi skal prøve er en ny variant av stol leken. Her er det 

ikke nødvendigvis lures å finne en stol men et fang kan også vøre veldig lurt etter hvert  

Skal også fortsette med apeland som har blitt en skikkelig slager spesielt blant rødefjær 

gutta våre  

Vi prøver oss på en ny fabel denne måneden også. Skal 

fortsatt snakke om kråka og vann mugga også denne 

måneden siden det ble litt lite forrige måned. Men vi skal 

høre om "løven og musa" denne måneden. Det handler om 

en liten mus som gikk på tur i ørkenen. Der traff den en 

løve. Løven fanget musa, men var grei og slapp den fri. Da 



 

 

løven senere ble fanget inn i et garn, var det musa som var grei. Den gnagde hull i garnet 

slik at løven ble fri. Så ble de venner! Her kan vi dra med oss mye inn mot det vi snakket 

en del om forrige måned. Det med å være venner og hjelpe hverandre som står sterkt i 

vennereglene våre 

 

Vi skal ha fokus på ski denne måneden og bruke mulighetene med all den fine snøen som 

har kommet. Dette skal bli kjempe moro og ungene inne på elgtråkket syntes det er veldig 

morsomt med ski. Skal prøve at vi får gått på ski ut til trollhaugen da vi har den denne 

perioden frem over. På ski skal vi ha fokus på kryss bevegelser. Da skal den høyre skien 

være foran mens den venstre er bak, mens da den venstre armen er foran mens den høyre 

armen er bak. Da får man kryss bevegelser som da er en del av det sansemotoriske 

utviklingen. Her får vi trent både høyre og venstre hjerne halvdel. Samtidig så skal vi ha ski 

VM den 20 februar som vi får gått kjempe mye på ski på akkurat denne dagen. 

 

Storefottene skal denne måneden få jobbe litt med kommunen vår. Vi skal snakke om 

gamle sagn og de 4 kongene som er i kommunevåpen vårt. Snakke og undre oss over litt 

av historien rundt Hole kommune. Fortsetter også med dette med skiskole to ganger også 

i februar. Skal også komme litt videre med trampoline bøkene våre, skal da ha litt om 

målinger. 

 

 

 

Samefolkets dag er noe vi feirer hvert år her i 

naturbarnehagen og har blitt en tradisjon vi har blitt 

veldig glade i. Og det er en tradisjon vi skal feire som 

rammeplanen sier noe om. Vi skal snakke litt om flagget 

til samene og litt om hvordan de går kledd med sin 

tradisjonsrike drakt. Skal også høre et samisk eventyr og 

kose oss med litt samiskmat som blir kjempe godt .  

 

 

Mvh Camilla, Hege, Martin og Didrik 

Rammeplanen sier: 

Gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til 

merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner. 


