
MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2016  

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

 Mandag Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag Fredag  

 

Uke nr. 5 

 

1- 5 FEBRUAR 

 

Språkgruppe 

 

2014 barna lek ute 

 

 

Tur dag 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

 

 

 

Uke nr. 6 

 

8 – 12 FEBRUAR 

 

Språkgruppe  

 

2014 barna lek ute 

 

 

Tur dag 

 

 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

 

 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

 

 

Aktivitet på fotballbanen/sykle 

Uke nr. 7 

 

15- 19 FEBRUAR 

Språkgruppe 

 

2014 barna lek ute 

 

 

 

Tur dag 

 

 

 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

 

 

Grupper på tvers 

for 2013 barna 

 

 

Aktivitet på fotballbanen/sykle 

Uke nr. 8 

 

22-26 FEBRUAR 

 

 

Språkgruppe 

2014 barna lek ute 

 

 

Tur dag 

 

 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 
FARGEFEST 

 

AVSLUTNING PÅ 

TEMA 

 

 

 

PLANLEGGINGSDAG 

 

BARNEHAGEN ER 

STENGT 
 

 

 



MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA JANUAR 2016 

Vi har kommet godt i gang med temaet vårt og vi har vært så heldig at det har vært kaldt slik at vi kunne lage is en plast-eske med plass 

til 24 firkantede is med forskjellige farger. Barna tok pinner, glitter, paljetter, steiner, legodame og bil nedi. Dagen etterpå var alt blitt 

til is og da tok vi det med oss i utetiden og løsnet isen fra plastikkesken. Vi har også laget is-baller i fargene gul, rød og blå som barna 

fikk se, kjenne og smake på. Før snøen kom skikkelig laget vi snø inne med balsam og potetmel. Den ble herlig å ta og føle på for barna. 

Vi har også tatt med snø inn og laget snømann av snøen i samlingen. Vi laget Olaf og så sang vi «Snøgubber» 

Barna erfarte at snøen smelter når den står inne. 

Snøgubber, snøgubber bomfallera 

Snøgubber, snøgubber bomfallera 

Vi liker oss best når vi fryser og fryser 

Rett som det er kan det hende vi nyser – atsjo!! 

 

Snøgubber, snøgubber bomfallera 

Snøgubber, snøgubber bomfallera 

Vi liker oss minst når vi smelter og smelter 

Rett som det er kan det hende vi velter – boms i bakken!  

 

 

Det har vært en fin januar med snø og veldig kaldt. Da har barna aket, smakt på snøen, lekt i snøen, kjent på snøen. Malt og smakt på 

isen. Lekt med isen og sklidd på isen. Grupper på tvers for 2013 barna var på Vestravatnet den ene dagen, da kom det snø oppå isen og 



vi laget snømenn mens vi var der. De minste har hatt musikksamling når de eldste har aktivitet. Da synger og spiller de på instrumenter 

etter temasanger som «se min kjole». 

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 skygger. 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. 
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. 

 

 
VIKTIG INFORMASJON: 
 

 Minner om planleggingsdag den 26. februar. Da er barnehagen stengt. 

 25 februar avslutter vi tema for januar og februar med en farge fest.  

 Husk å merke klær og sko og sjekk kurven jevnlig.  

 Alle ytterklær i grovgarderoben skal hjem hver fredag.  


