
Februar 2017 for Maurtuen  

Tema : Fargespill gjennom lys og vann  
Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
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 1. 
Konglegruppe på tur  
Bjørkegruppen 
aktivitet  

2. 
Språkgruppe 
Konglegruppe aktivitet 
Bjørkegruppen tur  

3. 
Planleggingsdag  

6 
William 2 år   

6. 
Språkgruppe  
Aktiviteter på banen  

7. 
Språkgruppe 
Vi lager skyggeteater  

8. 
William 2 år  
Konglegruppe på tur 
Bjørkegruppen akt 
 

9. 
Konglegruppe aktivitet 
Bjørkegruppen tur   

10.  
Tur i skogen  
William 3 år   

7 
Tobias 1år   

13. 
Språkgruppe  
Aktiviteter på banen  

14. 
Språkgruppe  

15. 
Konglegruppe på tur 
bjørkegruppen akt 
  
 
Hvor langt kan vi telle? 

16. 
Språkgruppe  
Konglegruppe aktivitet  

17. 
Tur i skogen  
Feire Tobias som fyller 2 år 
på søndag  
 

8 
Åsne 3 år  
 
Fargefest onsdag  

20. 
Språkgruppe  
Aktiviteter på banen  

21. 
Åsne 3 år  
Språkgruppe  

22. 
Fargefest – avslutning 
av tema   

23. 
Konglegruppen akt 
Bjørkegruppen tur  
 

24. 
Karneval – barna kan gjerne 

komme utkledd – vi der sammen 
med Huldrene og Blå, danser og 
synger og slår katten ut av sekken 
– spiser på egen avdeling    

 

9 
Skolens vinterferie, 
noen barn og Linda fri 

27. 
Vi samarbeider med 
Huldrene og Blå  
 

28. 
Vi samarbeider med 
Huldrene og Blå  

1. 
Nytt tema: dyr og 
planter i nærmiljøet !  

2. 3. 
 
 
 



Hva har vi gjort i mnd som har gått ?  

I januar har vi fått 2  nye kjekke jenter på avdelingen, Lilly Louise og Amanda  vi håper de og foreldrene har funnet seg godt til rette hos oss nå. Vi 

gleder oss til å bli bedre kjent  Amanda har også feiret sin første bursdag sammen med oss   

Januar og Februars tema er «Fargespill gjennom lys og vann» dette er spennende, og barn og vann…trenger vi å si mer   vi har hatt noen dager med snø 

på bakken men ikke noe særlig å skryte av….vi vil ha mer vinter  vi har sett hva som skjer når isbiter (som vi har hatt i frysen) smelter, undret oss over 

dette.  

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

Sanger vi har brukt en del denne mnd er : Se min kjole, se regndråper faller fra skyene, se nå snør det, og det snør det snør ! 

Vi merker allerede stor forskjell på hvor lenge det er lyst på dagen, i begynnelsen av mnd var det nesten mørkt når vi gikk ut om formiddagen og nå er 

det lyst  og fortsatt lyst lenge etter at vi har spist frukt – Jippi   

Hva skal vi gjøre i Februar ? 

I februar har vi tre bursdagsbarn; William 3år, Åsne 3 år, Tobias2 år   

Former som rektangel, sirkel, kvadrat og trekant skal vi jobbe mer med i denne måneden ! 

Tallene frem til 15 skal det også øves på ;-) og begreper som liten, mellom og størst skal vi også jobbe med   litt karnevalsforberedelser skal det  også 

bli tid til… 

Fargefest som avslutning på temaet 22 Februar  

Praktiske opplysninger :  

Husk å skriv inn på ebarnehage.no om noen skal ha fri hele uken el enkeltdager i skolens vinterferie. Flott om dere også kan skrive mld der om barnet 

ditt kommer også eller gi oss en lyd på avdelingen.  

Planleggingsdag fredag 3 Februar – barnehagen er da stengt – god langhelg   

Hilsen Marianne, Stian og Linda  



 

 

 

 

 


