
TEMA: FARGESPILL GJENNOM VANN OG LYS 

MÅL: AT BARNA FÅR ERFARINGER MED PRIMÆRFARGENE VANN OG LYS I ULIKE MILJØER.  

 

 

 

 

Mandag Tirsdag  

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag  

 

Uke nr. 6 

 

 

2. Samling med Frøydis 

 

De eldste går ut og de små inne. 

 

Lunsj og hviletid. 

Frukt og lekegrupper. 

3. Samling med Nina 

Vi er ute fra kl.10.00-11.15 

Varm lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper. 

4. Samling med Kaytline 

 

Grupper på tvers sammen 

med Huldrene og 

Maurtuen.(2012 barna) 

 

Lunsj og hviletid 

 

Frukt og lekegrupper 

 

5.Samling med Hilde 

 

Forming med 2013 barna- 

male karnevalskjorter 

2012 barna ut. 

Lunsj og hviletid 

 

Frukt og lekegrupper 

6. Samling med Kaytline 

 

Vi går på tur i nærmiljøet 

og ser etter vann-is-snø-rim, 

elver, grøfter med vann og 

hoppe i dammene. 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper. 

 
Uke nr. 7 

 

9. Samling med Frøydis 

 

Språkgruppe med Frøydis 

 

De minste lek ute før lunsj, de 

eldste ut etter språkgruppe. 

 

Lunsj og hviletid 

 

Frukt og lekegrupper 

 

10. Samling med Nina 

 

Utelek og aktivitet fra kl.10.00 -

11.15 

 

Varm lunsj og hviletid. 

 

Frukt og lekegrupper. 

 

11.Samling med Kaytline 

 

Grupper på tvers sammen 

med Huldrene og 

Maurtuen.(2012 barna) 

 

De minste utelek. 

 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper. 

12. Samling med Frøydis 

Forming med 2012 barna-

male karnevalskjorter.  

 

De minste lek ute før 

lunsj. 

Lunsj og hviletid. 

Frukt og lekegrupper. 

13.  

 

KARNEVAL  kl.10-11

 
 

Varm lunsj og hviletid 

 

Fastelavnsboller til frukten  

Lek resten av dagen. 



 

MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA FEBRUAR 2015 

HVA HAR VI GJORT I JANUAR MÅNED: 

Vi har kommet godt i gang med temaet vårt og vi har vært så heldig at det har vært litt kaldt slik at vi kunne lage is i 

melkekartongene. Barna laget en blanding av vann og konditorfarge og så satte vi det ut på terrassen. Etter noen dager 

fikk barna se at vannet var blitt til is. Vi tok isen inn i samlingen der barna fikk studere isen som var blå, gul og rød.     

2012 barna laget saft is i fargene rød og gul og med frukt oppi noen. I samlingene har vi jobbet med primærfargene, tall og 

eventyr. 

Uke nr. 8 

 
16. Samling med Frøydis 

BADING 

Språkgruppe med Frøydis 

 

De minste lek ute før lunsj, de 

eldste ut etter språkgruppe. 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper 

 

17. Samling med Nina 

 

Utelek og aktivitet fra kl.10.00 -

11.15 

 

Varm lunsj og hviletid. 

 

Frukt og lekegrupper. 

 

18. Samling med Kaytline 

 

Grupper på tvers sammen 

med Huldrene og 

Maurtuen(2012 barna) 

 

De minste utelek. 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper. 

19. Samling med Frøydis 

Forming med 2013 barna  

Lek ute før lunsj. 

 

Lunsj og hviletid. 

 

Frukt og lekegrupper. 

20.Samling med Kaytline 

Vi går på tur i vårt 

nærmiljø og ser etter vann-

is-snø-rim 

 

Varm lunsj og hviletid 

 

Frukt og lekegrupper 

Uke nr. 9 

VINTER

FERIE 

23.  
Samling 

 

Lek ute før lunsj 

 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper 

 

24.  
Samling  

 

Utelek og aktivitet fra kl.10.00 -

11.15 

 

Varm lunsj og hviletid. 

Frukt og lekegrupper. 

 

25.  
Samling  

 

Lek ute før lunsj 

 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper. 

26.  

Samling  

 

Lek ute før lunsj. 

Lunsj og hviletid. 

 

Frukt og lekegrupper. 

27.  

Samling 

 

Lunsj og hviletid 

 

Frukt og lekegrupper. 



     

Å male ute på isen synes barna var gøy.  

Mens vi var ute kunne vi lage skygger ved hjelp av solen. 

 På turene fant vi is, snø, hagel og dammer å hoppe i. 

   

HVA SKAL VI JOBBE MED DENNE MÅNEDEN:   

Vi fortsetter med temaet som heter fargespill gjennom vann og lys der målet er at barna skal få erfaringer med 

primærfargene gjennom vann og lys i ulike miljøer. 

Sanger som vi skal fortsette å synge denne måneden er «min hatt den har tre kanter», se min kjole, se regndråper falle fra 

skyen ned, det snør, det snør og regnbuesangen. I samlingene skal vi også telle til 10/15 med de eldste og 3/5 med de 

minste. Vi skal finne ut hva vannet smaker og hvordan det høres ut. Gjennom lys og mørke skal vi lage skyggeteater. Vi skal 

undre oss over lyset-hvorfor det er mørkt når vi spiser frokost og når vi går hjem om dagen. 

Barna skal lage is med sekundærfargene og male t-skjorter i de fargene barnet selv vil. De skal vi ha på oss på karnevalet 
den 13. februar. 
På turene skal vi se etter vann- is, snø, rim, elver, dammer og vann i hoppe i. 
Begreper som stor- liten- mellom-størst- minst-mye og lite skal barna lære gjennom eventyr og hverdagslige aktiviteter og 

lek. 

 


