
Februar 2016 for Maurtuen  

Tema : Fargespill gjennom lys og vann  
Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

5 
Karneval på fredag  
 

1.  
Språkgruppe  
 
Vi lager islykt  

2. 
Språkgruppe 
 
 
 
 

3. 
Konglegruppe på tur  

4. 
Språkgruppe 
Konglegruppe aktivitet 

5. 
Karneval – barna kan 

gjerne komme ferdig utkledd  
vi er sammen med Blå og 
Huldrene og danser og synger 
og «slår katten ut av sekken « 
spiser på egen avdeling   

6 
William 2 år   

8. 
Språkgruppe  

9. 
Språkgruppe(2014 
barn)   
Vi lager skyggeteater  

10. 
William 2 år  
Konglegruppe på tur 
 

11. 
Språkgruppe 
Konglegruppe aktivitet  

12. 
Tur i skogen  
 
 
 

7 
Tobias 1år og Åsne 2 
år  

15. 
Språkgruppe  

16. 
Språkgruppe (2014 
barn) 

17. 
Konglegruppe på tur  
 
Hvor langt kan vi telle? 

18. 
Språkgruppe  
Konglegruppe aktivitet  

19. 
Tur i skogen  
Tobias 1 år   
Feire Åsne også, 2 år 
på søndag  

8 
Ingvil 3 år   
Fargefest – vi maler 
oss i fjeset og kle 
gjerne barna i en farge 

22. 
Språkgruppe  

23. 
Språkgruppe (2014 
barn) 

24. 
Konglegruppe på tur  

25. 
Språkgruppe  
Fargefest  

26. 
Planleggingsdag  
Ingvil 3 år   
 
 

9 
Nytt tema : dyr og 
planter i nærmiljøet  

27. 
Feire ingvil 3 år   

    
 
 
 
 

 



 

Hva har vi gjort i mnd som har gått ?  

I januar har vi fått 4 nye kjekke gutter på avdelingen, Milian, Matteo, Sebastian og Tobias  vi håper de og foreldrene har funnet seg godt til rette hos 

oss nå. Vi gleder oss til å bli bedre kjent   

Januar og Februars tema er «Fargespill gjennom lys og vann» dette er spennende, og barn og vann…trenger vi å si mer  Vi har også vært heldig å 

oppleve vann i form av is og snø også. Men det er også en kjennsgjerning at ikke alle var like begeistret for kulden… 

 Vi har blandet vann og farger i ballonger og resultatet ble fine «baller» i forskjellige farger…hm – mye undring her  Konglegruppen (2013 barna) har 

også fylt plasthansker med vann og maling – veldig spennende og de var veldig opptatt av hvilken farge de selv hadde på hansken sin !  

Vi har pratet om fargene og malt en del, vi har oppdaget at vi får andre farger når vi blander sammen, f.eks at gul og blå blir grønn   

Former som rektangel, sirkel, kvadrat og trekant har vi klippet og limt på ark. Vi har undret oss over hvordan lyset forandrer seg nå om vinteren og 

hvorfor det ble lysere når vi hadde snø….og hva skjer med isen/snøen når den smelter   

 

Hva skal vi gjøre i Februar ? 

I februar har vi fire bursdagsbarn; William 2 år, Åsne 2 år, Tobias 1 år og Ingvil som blir 3 år   

Vi skal ha karneval den 5 Februar og fargefest som avslutning av temaet den 25 februar. Vi skal forsøke oss på skyggeteater,  Truls skal være med 

her…Truls (ekornet) er med oss hver dag i samlingen og gjennom han lærer vi mye. F.eks ukedagene, farger, vær og vind og hvilke klær vi må ha på oss 

ute    

Vi kommer til å fortsette å jobbe med figurer som sirkel, kvadrat, rektangel og trekant og primærfarger og andre farger  maling både inne og ute og 

bruk av forskjellige maleteknikker vil vi også jobbe videre med. 

Det er fastelaven til helgen + karneval da skal vi ut og plukke bjørk for å lage fastelavensris og kanskje vi lager fastelavensboller også  

Ellers håper vi på mer vinter (hvert fall noen av oss  ) så vi kan få gjort litt mer vinteraktiviteter som aking oglage snølykter/snømann   

 



Praktiske opplysninger :  

Torill er fortsatt sykemeldt, foreløpig frem til 21 Februar, kneet er i fremgang så vi får se  Elisabeth er også sykemeldt, begge  er innom av og til og 

hilser på oss og det er kjekt.  

Husk planleggingsdag 26 Februar  

Alle må ta hjem yttertøy hver helg for at vaskepepersonale kan få vasket ordentlig i garderoben   

Flott hvis vi får inn flere «hus» barna synes det er veldig kjekt å se på og fortelle   

Liste over hvem som skal ha fri/kommer i påske og vinterferie vil bli hengt opp i gangen !  

Ønsker dere alle en flott Februar  Hilsen Marianne, Kathrine, Torill, Elisabeth, Henriette og Linda  

 

 


