
aktivitetsplan

1.  Kommunikasjon, språk og tekst

2. Kropp, bevegelse, mat og helse

3. Kunst, kultur og kreativitet

4.  Natur, miljø og teknologi

5.  Antall, rom og form

6.   Etikk, religion og filosofi

7.   Nærmiljø og samfunn

De fleste fagområdene vil bli berørte gjennom alle månedene. Noen måneder har vi ekstra
fokus på ett fagområde, nevnt som oversktift til hver måned.

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en
gjennomgående del av barnehagens innhold. (Rammeplan 2017



VI SOM VOKSNE
- er hver dag medskapende deltakere i barnas liv

- skal være kompetente, sensitive, aktive og tilstedeværende, og det er en selvfølge et vi er “på gulvet” sammen med barna

- må bruke observasjon og refleksjon som viktige forutsetninger for gjennomføringen

- har vært på kurs om “Sprell i jungelen” med opphavsdamene

- skal lede en samling per uke med følgende struktur (samt relaterte aktiviteter resten av uken)

1. Vi hører på jungellyder          2. Velkomstsang         3. Sanseaktivitet                 4.Apestreker (utgangspunkt i boken)

5. Samspillsaktivitet         6. Bevegelsesang          7. Hvile /Ro        8. Avslutningssang

.

Bøker er:
Barnas nærmeste

kunstgalleri og
språkkilde



M T O T F L S

1

2
Planleggings
dag

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13
FENDER

14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27
Planleggings
dag

28 29

30 31

De 3 B-er

Bli kjent - Bær - Ball
Fagområder i fokus:

Velkommen tilbake etter en lang og deilig - og
varm - sommer!. I august legger vi vanligvis

ikke for mange planer. Vi tar livet litt som
kommer - det tar tid for de kjente barna og

finne igjen tonen fra i våres. Og ikke minst skal
vi bruke god tid på å ta imot de nye barna.

Både barn og foreldre skal føle seg velkomne
og inkluderte i vårt lille felleskap. Imidlertid er
godt å ha noen planer også. Å høste bær og

lage noe ut av det, er årstidens fokus.
”Vennskap” er også et tema som det er naturlig

å snakke om - igjen - ved begynnelsen av et
nytt barnehageår.

Velkommen skal dere være alle sammen !



september 2021

M T O T F L S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28
Foreldre
møte

29 30

Kjøretøy & Brannvern
Fagområder i fokus:

7

Hvert år er det nasjonal brannvernuke i uke 38.
I denne uken skal vi ha et spesielt fokus på

brannvern, både for oss voksne – og for barna.
Tradisjonen tro, skal vi lære oss

Nødnummersangen.
Den handler om telefonnumrene 110, 112 og

113, og hvilket nummer vi må ringe
når det er brann.

Når vi går i skogen og tenner bål, skal vi få
erfare hva som slukker en brann.  Vi skal også

lære oss hva vi skal gjøre når vi hører
BRANNALARMEN GÅ……

Det blir naturlig også å fokusere på
UTRYKNINGSKJØRETØY og andre

fremkomstmidler som TOG, BÅT, FLY,
HELIKOPTER, TRIKK OG BUSS.  Vi skal finne

sanger som passer til temaet, og leke mye med
lekebiler, leketog, og lage oss historier
sammen med de voksne mens vi leker.



oktober 2021

M T O T F L S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
ROHAN

16 17

18 19 20
RAHIL

21 22 23 24

25 26 27 28
Planleggings
dag

29 30 31

Kroppen vår
- Kunst og Fantasi

Fagområder i fokus:

2.

Å lære om kroppene vår er alltid spennende.
Etter hvert som de minste barna blir større, blir

de samtidig mer bevisste på sine egne kropper.
Vi skal fokusere litt på hva som er bra å gjøre for

kroppen vår – f.eks å hoppe og danse, spise
grovt brød og grønnsaker, og ikke minst å ha det

gøy med hverandre og VÆRE GLADE!  Vi skal
synge sanger om kroppen, og lære oss noen

bevegelsessanger som HODE, SKULDER, KNE
OG TÅ.  Med de minste skal vi i SPRÅKSKOGEN
fokusere på temaet om KROPPEN VÅR.  Vi skal
også bla i og lese bøker om kroppen, både for

de minste, og de store barna.  De store skal få se
noen klipp fra Trond-Viggo Torgersens velkjente
TV-program fra NRK, og også se på den store
TORSOEN hvor vi kan se hvordan vi ser ut inni
kroppen vår. I slutten av oktober, skal vi også

tegne og male kroppene og ansiktene våre.  Vi
skal ta håndavtrykk, og fotavtrykk, og kanskje

kan vi kopiere ansiktene våre på
kopimaskinen….. (de store som vil).

I naturen rundt oss, skal vi se om vi finner noen
fine blader som vi kan gjøre noe spennende med

– kanskje lager vi noen fine trær eller kroner!



november 2021

M T O T F L S

1
Foreldresam
taler starter

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26
Vi tenner det
1.lys

27 28

29 30

Sprell i jungelen  &
Juleforberedelser

Fagområder i fokus:

1

Vi skal begynne med ”Sprell i jungelen”
samlingene våre denne måneden. Dette ønsker

vi skal bli ukens høydepunkt, der barna
opplever at det blir formidlet opplevelser

utenom det vanlige. Alle barn og voksne deltar.
De første to ukene skal vi, etter metodikkens
anbefaling, bruke sansene våre i jungelen,

lyder og dufter. Fra midten av måneden
introduserer vi apen ”Villy” og utvider

samlingsstudene
Samtidig vil vi bevege oss inn mot ADVENT og

forberedelser til jul.



desember 2021

M T O T F L S

1 2 3
Vi tenner det
2.lys

4 5

6 7 8 9 10
Vi tenner det
3.lys

11 12

13
Luciakaffe

14
EMILIA

15 16 17
Vi tenner det
4.lys

18 19

20
Nissefest

21 22 23
Vi stenger kl.
1400

24
Julaften

J

25
1.juledag

26
2.juledag

27 28
AUGUSTAS

29 30 31

Jul i Jungelen

Fagområder i fokus:

1

Vi skal skape julestemning for store og små, og
ikke minst for apevennen vår Villy. Vi skal ha

adventssamlinger hver fredag med julekrybbe.
Det skal bli mye rødt i jungelen. Kanskje må

Villy får seg en niselue. Hva kan dyrene i
jungelen ønsker seg til jul tro….

Vi skal snakke om hva som skjedde i julen for
over 2000 år siden. Vi har egne juletradisjoner

som dere vil få på egen julekalender, der
pepperkaker, St. Luciatog og besøk til

julegranen i byen inngår.
Vi vil legge vekt på en rolig og lite hektisk

atmosfære, med dufter og stemninger av jul.
Hvordan lukter røkelse? Og kanskje vanker det

et lite jungeldyr under julegranen i år - hvem
vet…



januar 2022

M T O T F L S

1
1.nyttårsdag

2

3
Planleggings
dag

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26
ADA

27 28 29 30

31

Grønn eller hvit vinter
-Jungelsprell uansett

Fagområder i fokus:

4

Ofte kommer ikke snøen før i januar, selv om vi
ønsker oss en god gammeldags og akkurat

passe kald vinter som ifjor. Da er det godt å ha
en kul utflukt å se fram til. Vi skal reise inn til

byen med buss og T-bane og besøke
REPTILPARKEN. Her får vi se mange dyr - og

en liten krokodille - som lever i jungelen.
Dersom vi har mye snø, vil vi legge vekt på
vinteraktiviteter i utetiden, forttrinnsvis om

ettermidagene da er litt mildere.

Vi skal følge Villy og vennene hans på nye
apesprell i jungelen. Kommer det forresten snø

i jungelen? Hvor på globusen finnes det
jungel? Er det jungel i Norge?  Hvorfor ikke?



februar 2022

M T O T F L S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15
Foreldre
møte

16 17 18 19 20

21 22 23
KARNEVAL

24 25
FASTELAV
SKAFE

26 27

28

Vinterlige sprell på snø
og is - karneval

Fagområder i fokus:

Februar kan være den flotteste vintermåneden.
Dagene har blitt lengre, som oftest har vi
masse snø. Vi skal bruke akebrett, ski og

skøyter. Vi skal fryse vann til is i forskjellige
farger - og riktig pynte til karnavalet både ute

og inne. Vi legger inn en utflukt til Leos
lekeland uansett vær og føre, så vi er sikre på

at det blir farger, liv og røre midvinters.
Har bladene på trærne i jungelen falt av tro,

eller er det alltid grønt der?
Kommer det snø i jungelen?

Vi følger Villy på nye erfaringer og opplevlser i
jungel. Kanskje må Villy få pynte seg til

karnevalet også…….

UKE 5: Vi lærer om samene, og markerer
samenesdag 4. Februar

(samenes dag er 6.februar)



mars 2022

M T O T F L S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
Planleggings
dag

26 27
SEHLIN

28 29 30 31

Karius og Baktus -
Påskeverksted

Fagområder i fokus:

Hvert år har vi en bok som vi har fordypet oss i.
I fjor hadde vi historien om «De tre små griser».

I år skal vi lære oss historien om de to små
tanntrollene «KARIUS OG BAKTUS».   Dette er
en kjent historie for alle barn siden 1950-tallet,
og stykket har blitt fremstilt på teater utallige
ganger.  Historien handler om en gutt som
heter Jens, og som får så fryktelig vondt i

tennene sine, at han må besøke tannlegen. Og
da skjønner vi hvorfor han har fått så vondt……
Vi skal lese boken, vi skal tegne og fargelegge
de to småtrollene, og vi skal spille figurene som

dukketeater og rollespill.
I andre del av mars, begynner vi med

påskeverksted.



april 2022

M T O T F L S

1
Foreldre
samtaler
starter

2 3

4 5 6 7 8 9 10
Palmesøn
dag

11 12 13 14
Skjærtors
dag

15
Langfredag

16
Påskeaften

17
1.påskedag

18
2.påskedag

19 20 21 22 23 24

25 26
Rusken i bhg

27
Rusken i bhg

28 29 30

Påske og Vår i Jungelen

Fagområder i fokus:



mai 2022

M T W T F S S

1
1.mai

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16
Planlegging
sdag

17
Norges
Grunnlovs
dag

18 19 20 21 22

23 24 25 26
Kristi
Himmelsfar
tsdag

27 28 29

30 31

Karius og Baktus -
17. Mai

Fagområder i fokus:

Vi skal ta fram igjen og fordype oss mer i
historien om KARIUS og BAKTUS.  Men først

skal vi feire Norge sin bursdag – HIPP
HURRA!!!  Flagg skal tegnes, sanger skal vi

lære, og vi regner med at vi kan gå i det
tradisjonelle 16. maitoget sammen med

Søndre Dal gård barnehage.
Så skal vi være litt kreative også, og finne

kostymer som vi kan ha på oss når vi leker oss
inn i disse to tanntrollenes verden, og deres

møte med den skumle tannlegen og det
forferdelige boret……!  Dette blir kjempegøy !!!

Vi skal snakke litt om tannlegen også, og
hvorfor det er så viktig å pusse tennene sine,

og spesielt etter at vi har spist godteri.
I tillegg til sangene i historien om Karius og
Baktus, skal vi blant annet lære oss «PUSS,

PUSS, SÅ FÅR DU EN SUSS».



juni 2022

M T O T F L S

1 2
LILITH

3 4 5
1.pinsedag

 6
2.pinsedag

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23
Sommerfest

24 25 26

27 28 29 30 1
Siste dag i
Bhg (1.august/planleggings

dag)

Eksperimenter -
forberedelser til sommeravslutning

Fagområder i fokus:

I denne måneden skal Villy få være med på
noen eksperimenter. Vi skal også se at planter
kan velte en hel murstein. Kanskje Villy må bli
med til Jungelbasen vår i skogen, og til noen

sommerlige dager på lekeplassen i
Brennagrenda. Her kan vi boltre oss med

fotball, sisten og buldrevegg.

Samtidig skal vi forberede og pynte til
sommeravslutningen. Vi skal fargelegge

bokstaver og pynte med ballonger. Vi skal
også øve på noe hemmelig som vi skal vise

dere - så bare gled dere……!



07:30 - 09:15Frilek

09:15: SPRÅKSKOGEN og SPRELL I
JUNGELEN SAMLINGER
eller
UTETID / PROSJEKTARBEID
(enten om formiddagen eller om
ettermiddagen, avhengig av vær o.l.)

09:15 - 10.00  Beskyttet periode
hver dag. Levering/henting av barna

10.00  1. MÅLTID
Barna spiser medbragt
matpakke

11:30 - 13:30 Sovetid / hvilestund
De minste barna sover ute. Noen
hviler . Hvilestund for resten ca. ½
time med lydbok eller rolig musikk.

12:00  13.00 Hvilestund og bordaktiviteter
for dem som ikke sover.

13:30 2. MÅLTID
Vi lager og serverer mat. (varm middag 3 dager i uken.)

Menyen vil stå for hver dag på ukeplanene
Maten skal være sunn og næringsrik , gjerne lages av bunnen av, med aktiv

deltakelse av barna. Drikke skal være melk eller vann..

14:15 - 16.45

UTETID/FRILEK
PROSJEKTARBEID
Npr det er fint vær, er vi
nok ute både formiddag
og ettermiddag.

ELLER TILRETTELAGTE
AKTIVITETER
som;
- samlingsstund
- lesestund
- bordaktiviteter
inne eller ute.

16.00
3. MÅLTID
fra matboksen

16:45 - 17:00
HMS-relaterte rutiner.
Barnehagen stenger

10.00  13.00  SPRÅKLEKER
for de største

16:45
Seneste henting av barna

dagsrytme



Brennastubben Familebarnehage AS

Brennastubben 16,1279 Oslo

Mbl. 47 24 53 52, 92 06 96 11, 41 27 7858
theodore.plessas@brennastubben.no
hege.plessas@brennastubben.no
www.brennastubben.no


