
Periodeplan for Rogna. 
Januar-Mars 2022. 

 

 

Hei og godt nyttår! 

Også i år måtte dessverre de fleste av fellesaktivitetene med de andre basene utgå, men vi 

hadde noen fine dager på Rogna for det. Samlingsstundene ble koselig med kalender bygget 

av duplo, der barna fikk åpne en dør, vindu el skuff med ulike små gjenstander som de fikk 

henge opp på ei grein og vi sang julesanger, barna deltok aktivt med sang og bevegelse til 

sangene.   

En formiddag bakte vi serinakaker, som vi spiste selv, og barna syntes det var stas å lage 

julegaver        

 

Januar-Mars: 

Det har vært noen fine snørike første dager i januar og vi håper det fortsetter. Barna koser 

seg ute i snøen, noen aker, noen klatrer, noen øver på å gå i snø, de faller, noen kommer seg 

opp selv og noen trenger hjelp til å komme seg opp. Det beste av alt er å spise snø og is! Og 

få utforske verden i sitt tempo, ved ulike årstider, gir barna mulighet til å erfare og oppleve 

gled av å ferdes ute. 

I samlingsstundene fremover vil vi ha Eventyr som tema. Vi ønsker å gi barna kjennskap til 

eventyr som tradisjon i vår kultur og oppleve spenning og glede ved å være en del av et 

fellesskap. Vi starter samlingsstunden med å tenne eventyrlys, blande eventyrvann 

(konditorfarge og vann = magisk!), forteller eventyr: Bukkene Bruse, Gullhår og de tre 

bjørnene, synger sanger som: trollgubben Lurvelegg, Olle Bolle, tror du på spøkelser og 

trollmors vuggevise.  

 

I forbindelse med temaet om eventyr vil vi ha ulike formingsmateriell i hyllene knyttet til 

dette temaet. 

 



Det vil også i år bli karneval. Vi er fortsatt litt usikre på hvordan dette skal gjennomføres, 

men nærmere info kommer. Det som er sikkert er at dere ikke trenger å bruke mye energi på 

kostymer. Ta gjerne noe dere har fra før; en hatt, en kjole, en shorts, et par briller e.l. 

Opplevelsen skal være å gjøre noe morsomt sammen i barnehagen! 

Viktige datoer: 

Uke 5: Samisk uke. Vi ser nærmere på samisk kultur. 

Torsdag 4. feb: Elvebakkens vinterleker. Vi deltar på vår måte med litt aking og lek i snø (ikke 

ski     ). 

Onsdag 23. feb: Planleggingsdag. Barnehagen stengt! 

Fredag 4. mars: Karneval. 

Tirsdag 15. mars: Barnehagedagen 2022. Barnehagedagen markeres landet over for å 

synliggjøre hva barna erfarer, lærer og opplever i barnehagen. Årets tema er «Vennskap» 

med slagordet «Du og jeg». Kom inn og se hvordan vi på Rogna jobber med fellesskap og 

vennskap! 

Fredag 18. mars: Besteforeldrekaffe. Besteforeldre blir invitert på kaker og kaffe i 

barnehagen. Håper dette lar seg gjennomføre! 

Mandag 21. mars: Rockesokk 2022. Verdensdagen for Downs syndrom. Dagen brukes til å 

spre kunnskap om diagnosen verden over. Det er en viktig del av barnehagens 

samfunnsmandat å gi barna forståelse for ulikheter og mangfold i samfunnet. Så ta på ulike, 

fargerike sokker denne dagen. #rockesokk #folksomdeg #likeunike 

 

 

 

Med vennlig hilsen: 

Ingvild, Magna, Wenche, Kjersti og Aina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


