
Januar for Maurtuen Tema : Fargespill gjennom vann og lys  

Uke nr.  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
1 
Milian og Matteo 
begynner hos oss – 
velkommen  
Godt Nytt År !!!  

4. 
Milian og Matteo 
begynner.  Vi deler 
gruppen inne/ute  
 
 

5. 
Språkgrupper  

6. 
Grupper på tvers – 
Konglebarna på tur.  

7. 
Språkgrupper  
Grupper på tvers- 
Konglebarna 
aktivitet i 
nærområdet  
 

8. 
Musikksamling  
Turdag – vi håper på 
snø og aketur   

2 
Nytt tema 
Sebastian begynner hos 
oss – velkommen   

 

11. 
Vi jobber med 
primærfargene(Gul, 
Blå og Rød)  
 

12. 
Språkgrupper  
Jobber videre m 
primærfargene  

13. 
Konglebarna på tur 

14. 
Språkgrupper 
Konglebarna 
aktivitet i 
nærområdet  

15. 
Musikksamling  
Turdag – vi leter 
etter vann i ulike 
former  

3 
Tobias begynner hos oss 
– velkommen   

 
 

18. 
Vi lager islykter 
håper vi slipper 
fryseren   
 
 

19. 
Språkgrupper  

20. 
Konglebarna på tur 

21. 
Språkgrupper 
Konglebarna har 
aktivitet i nær.omr 

22. 
Musikksamling  
Turdag – til 
«fortellerstubben» 

4 
Husk pl.dag på fredag   

 
 

25. 
Maleaktivitet 
inne/ute  
 
 

26. 
Språkgrupper  
 

27. 
Konglebarna på tur  

28. 
Konglebarna har  
aktivitet i nær.omr.  
 

29. 
Planleggingsdag 
barnehagen stengt 
 



Hva har vi gjort i mnd som er gått ?  

Først vil jeg benytte anledningen til å takke for et innholdsrikt år med de søte «maurebarna», takk for godt samarbeid i året som er gått 

med dere foreldre. Mange gode minner/opplevelser har vi hatt sammen og nå i starten av et nytt år håper vi på å skape flere kjekke 

opplevelser  Godt Nytt År alle sammen   

 I desember har vi laget litt hemmeligheter, sunget julesanger, hatt adventstunder, hatt nissefest, hørt juleevangeliet, hatt koselig  

luciafrokost med besøk og sang av Haukene   Snøen har uteblitt men vi har brukt såpeboblemaskin ute og det ga nesten samme effekt 

som snø…  

Vi har også vært i Kleppestø og sett på Pepperkakeøyen  og kanskje var bussturen like spennende som selve byggverkene vi så takk til 

Linda, mammaen til Daniel som var med oss på denne turen.  

 

Hva skal vi gjøre i mnd som kommer ? 
Vi ønsker velkommen Matteo, Milian, Sebastian og Tobias som begynner hos oss  vi øker også fra 3 til 4 voksne hver dag.  

I Januar begynner vi med nytt tema: Fargespill gjennom vann og lys ! Et spennende tema som har som mål å gi barna erfaringer med 

primærfargene og vann og lys i ulike former.  

Vi skal prate med barna om farger, vann, is og lys og lære nye begreper og videreutvikler ordforrådet rundt disse temaene. Turer der vi 

«Jakter» på vann i ulike former, vann, is, rim, snø, rennende vann, stille vann og i forskjellige fargenyanser. Isslykter skal vi lage, får håpe vi 

slipper å bruke fryseboksen  , vi skal filosofere litt på hva er lys og vann ???  

Vi skal også også jobbe med sirkler, trekant, kvadrat og rektangel, prøve å lære oss forskjellen her og knytte de opp mot farger  Mye 

spennende som dere ser og vi gleder oss med å komme i gang.  

Vi har nå bestemt at vi deler grupper på tvers inn i to faste grupper og har gitt de navn. Dette for vi synes det er mer hensiktsmessig å ha to 

mindre grupper. Gruppen som Maurebarna er med i har fått navnet Konglebarna  der er de sammen med 4 Huldrebarn og 4 Blåbærbarn. 



Vi kommer fortsatt til å ha 2 gruppedager, ons og torsdager, hvor den ene dagen har vi en aktivitet sammen enten i barnehagen eller på 

fotballbanen og den andre blir tur i nærområdet vårt  ( for ordens skyld så er Konglebarna de barna som er født i 2013  )  

De dagene vi har grupper blir på en måte gruppedag for de andre barna også, da er vi 3 voksne og kommer til å dele denne gruppen opp og 

jobbe med tema tilpasset nivå   

VI GLEDER OSS TIL Å SETTE I GANG   

 

Praktiske opplysninger  

Personalet på Maurtuen  

Marianne ped.medarbeider 100 %  

Kathrine ped med.arbeider 100% ( vikar for Torill inntil videre  )  

Ania ped.medarbeider 40 % (man og onsdager)  

Elisabeth ped.leder (og eier) 60 % ( tirs, tors og fredager)  

Linda ped.leder 100 %  

 

Tlf til avdelingen er : 940 33 286 

Husk planleggingsdag 29 Januar, bhg er da stengt   

Nyttårshilsen fra Marianne, Kathrine, Ania, Elisabeth og Linda   

 

 



 

 

 

 

 


