
Februar  2015             

Tema : Fargespill gjennom vann og lys  

 

 
 
 

 
 
Mandag  

 
 
Tirsdag  

 
 
Onsdag  

 
 
Torsdag  

 
 
Fredag  

Uke 6  
 Husk å skrive på om 
hvem som kommer 
og hvem som har fri 
i vinterferien, uke 
9.. 

Velkommen til 
Åsne m fam som 
begynner hos 
oss 
 
 

2. 
Temaarbeid 

3. 
Turdag – vi går 
ned mot 
skiftesvik – 
vann og isleting 
 

4. 
Grupper på 
tvers – 2012 
barna  

5. 
Språkgrupper  
 

6. 
Musikksamling  

Uke 7  
Karnevals – 
forberedelser  
 
 
 
 
 
 
 

9. 
Temaarbeid  

10. 
Turdag – vi går 
til 
fortellerstubben 
Linda på kurs 
 

11. 
Grupper på 
tvers 10 -
11.30 
Linda på kurs 
 
 
 
 

12. 
Språkgrupper  

13. 
Karneval  

Uke 8  
Bading i terapibadet 
for Madelen og 
Ellinor. Husk 
badetøy, og bilsete  
Martine 3 år  
Åsne 1 år  

 
 

16 
Temaarbeid 
Terapibadet for 
Madelen og 
Ellinor   
 

17. 
Turdag – aketur 
om snø… 
 
Martine 3 år  
hipp hipp hurra!  

18. 
Grupper på 
tvers 10 – 
11.30 

19. 
Språkgrupper  

20. 
Musikksamling  
Feire Åsne 1 år – Hipp 
Hipp Hurra (hun har 
på den kongelige 
datoen 21 )  

Uke 9  
Skolens vinterferie, 
noen barn og 
voksne har fri. Vi 
samarbeider med 
huldrene og 
blåbærbarna 

 
Ingvil 2 år  
 
 
 
 

23. 
 
Vi satser på 
vinteraktiviteter 
denne uken  
eller 
vannaktiviteter 

24. 
Turdag – vi 
jakter på 
vann/is   

25. 
Grupper på 
tvers 10 – 
11.30 – utgår 
muligens.. 

26. 
Språkgrupper 
 
Ingvil 2 år   
Hipp hipp hurra   

27. 
 



Hva har vi gjort i mnd som har gått ?  

I Januar har vi lekt oss mye med farger  barna har malt med primærfargene, resultatet ser 

dere i garderoben. I grupper på tvers har vi blandet konditorfarge i vann, som i seg selv er 

magisk nok  og fylt plasthansker med forskjellige farger. Så hengte vi de opp ute og 

jammen var vi heldig at de frøs…facinerende. Ikke mange frostnetter i Januar men vi 

fortsetter i Februar.  

Vi har «jaktet» på is på turer, og jammen fant vi litt også, en dag tok vi med oss maling ut og 

malte på den, dette var spennende, masse fint fargespill  

Værmessig så har Januar vært en regnmåned og ikke en is og snømåned som vi håpet på, 

men på slutten fikk vi litt snø og det var kjekt, susende fort gikk det på seilebanen da også   

På avdelingen har vi ommøblert litt og vi har sortert leker og gjort det mer oversiktlig, håper 

dere legger merke til det ;-)   

Hva skal vi gjør i Februar ? 

I februar skal vi ha Karneval, har dere hvite t skjorter, enten barnestørrelser el voksen, er det 

fint om dere tar de med så kan barna få male på de og ha de på seg på Karnevalet 13 

Februar   

Vi fortsetter temaet vårt og skal synge sanger som; «se min kjole», «det snør, det snør», «se 

regndråper faller fra skyene», og «se nå snør d»  

Islykter skal vi også lage, kanskje vi kan lage saftis også, når vi snakker om is er det gjerne is 

som vi spiser barna tenker på da??  

Diverse maleprosjekter vil vi også ha denne mnd 

Og endelig ser det ut til at vi skal få litt snø – Jippi, akebrett, snøballer, snølykt, skli på 

rumpen, smake på snøen og det er magisk å ligge på bakken når det snør og se på snøfillene 

som kommer mot oss. Litt utfordringer er det jo også med votter som barna ikke alltid vil ha 

på seg…;-) men learning by doing  

Praktiske opplysninger  

Fint om alle skriver dere på vinterferielappen som henger på døren i gangen   

Sjekke at alle har votter og varme klær og huske å ta med alt yttertøy hver fredag sånn at 

garderobene blir vasket   

Torill er tilbake 2 dager i uken fra uke 6 – jippi, ellers har vi vår flinke gode Maria   

Karneval 13 Februar – husk å ta med t-skjorter vi kan male på   

Det har gått masse omgangssyke -  flott at dere overholder 48 timersregelen så vi blir kvitt d… 

 

Ønsker alle en fin måned  og er det noe dere lurer på, ikke nøl å ta kontakt    

HilsenMarianne, Torill, Maria og Linda 



 

 

 

 

 


