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Evaluering av Januar måned:
Snøen har vi ikke sett noe til men vi fikk faktisk til å ake på plena ett par dager da det var et
tynt lag med rim oppå den og det var stor stas …. – endelig kunne vi ta fram
rumpeakebrettene og akemattene. Både barn og voksne gledet seg …..
Vi har også vært på noen turer i nærområdet og det er utrolig hvor fine opplevelser barna får
etter en tur rundt omkring i boligfeltet. Det er mye spennende som skjer på en vanlig
hverdag. Barna har veldig mye å fortelle når de kommer tilbake til barnehagen.
Noen av 2011-barna har vært med Blå avdelinga og spist oppi grillhytta enkelte tirsdager og
det er stor stas. En fin innfallsvinkel til og bli litt bedre kjent med barna på Blå avdeling før de
begynner der til høsten.
Tusen takk for kjempe fin oppfølging av sekker til 2011-barna
som skal brukes på tirsdagene 

Det er spennende når barna skal skifte bleie på stellerommet for tiden, da de har
underholdning i arbeidsmennene som bygger ny-avdelinga. Og hvis vi ikke ser de så undres
det mye på hvor de kan være……
Barna viser mer interesse for forberedelsene til varm mat på onsdagene enn tidligere. De vil
gjerne være med i lag med en voksen og tilberede. Barna er ivrige og svært fornøyde etterpå
når maten er laget ferdig.
Sangstund står oppført bare 2 dager i uka på planen, men barna er svært ivrige på at vi skal
synge så vi har som regel en stund hver dag hvor vi synger, danser og holder på med regler.
Trivelige stunder hvor alle barna er deltakende ut ifra sin alder og modning.
Og så synger vi nesten hver dag mens barna sitter på karusellen som er ute. Og sangønskene
er som regel: På låven sitter nissen, Musevisa eller Hjulene på bussen.
I januar har barna laget hver sin knøvlesnømann som først hang opp til pynt på avdelinga,
men så fikk barna endelig lov til å ta den med seg hjem og det var stor stas !!!
Nå henger det fine vinterbilder opp rundt omkring på avdelinga som barna har laget. Ta en
titt på disse fine kunstverkene i lag med barna da de er veldig stolte av bildene sine.

TEMA OG MÅL FOR FEBRUAR MÅNED:
 VINTER
- Se og kjenne på de forandringene som skjer i naturen om vinteren
 SNØ- OG VINTERAKTIVITETER
- Ake på akematte/rumpeakebrett
- Snømann
- Snølykt
- Snødyr
NB !!!!

VINTERTEAKTIVITETENE FORUTSETTER SELVFØLGELIG AT
DET KOMMER NOE SNØ ………

 FASTELAVEN
- Lage fastelavensris
- Lage fastelavensboller
- Markere fastelaven

TEMA FOR GRØNT FLAGG DENNE MÅNEDEN :
 SVINEKJØTT
Vi skal spise påleggssorter og middagsmat som inneholder svinekjøtt.
Og så skal vi ordne bilder av gris som vi laminerer og henger opp på avdelinga.
Synger sangen:» Med krøllet hale» i sangstundene.

Fredag 14.februar er det KARNEVAL i barnehagen. Barna kler ut seg i det som de selv vil,
men vi ønsker ikke helmasker da det kan skremme de andre barna. Setter stor pris på om
dere lar sverd, pistoler og lignende være igjen hjemme.
- PÅ FORHÅND TAKK !!!! Barnehagen har karnevalsmaling så vi har anledning til og sminke barna hvis de vil …
Vi på Lilla avdeling har karnevalet for oss selv på avdelinga, da det er det beste
utgangspunktet med trygge og kjente omgivelser.
Torsdag 27.februar er det FORELDREKAFFE fra klokka 14-16.
HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG STUND
I LAG MED BARN OG VOKSNE PÅ LILLA AVDELING !!!!!
Mandag 3.mars begynner et nytt barn på Lilla avdeling.
Jenta heter Lilly Temperance Strøm Hughes og er født i 2011.
Vi gleder oss til å bli kjent med henne 

TIL INFORMASJON ;
18. mars holder Anne Nakken foredrag om antall, rom og form. Det er anledning for
foreldre å delta. Mer informasjon og påmelding kommer, men hold gjerne av kvelden.
Det er en kjempeflink dame, som kommer med mange enkle, men gode, måter å lære
matematikk på. Anbefales!
Mvh. Personalet på LILLA avdeling

