
 
 FEBRUAR PÅ SOL OG MÅNE 

 

 

 

Da har vi vært ei avdeling med to «baser» noen uker. 

Med litt prøving, feiling og tålmodighet føler vi at vi 

begynner å få dreisen på det. Fra frokost og fram til 

14-måltiden er vi delt inn slik at de små på «Måne 

basen» og de store på «Sol – basen» er hver for seg. 

 

 

 

Det ble naturlig for oss å jobbe med 

snø. Barna var veldig opptatt av snøen 

som kom, og i uteleiken så var det 

snømåking, snøspising og å se på ulike 

fotspor/skosålemønster det gikk i. Vi 

tok inn snø, og fikk erfare at snøen ble til vann. Se 

Vismaappen for flere bilder. 

Vi har som dere sikkert har sett, laga oss et «leketorg». 

Vi supplerte med 5-litersdunker som vi fylte med ulike 

mengder vann, samt ei kanne fylte vi med fjær. Barna 

ble fort opptatt av at noen kanner var tunge, mens 

andre kanner var lettere. Disse motsetningene tenkte 

vi å ta med videre, f.eks stor/liten m.m. Vi får se hvor 

dette prosjektet tar oss videre.  

HVA HAR VI GJORT PÅ 

«MÅNEBASEN» I JANUAR? 
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Babblarna er populære blant de yngste barna. Dette er en 

serie laget for å stimulere språkutviklingen. Når man babler og 

leker med språket trener man aktivt på språklyder, 

språkmelodi, begreper og grammatikk. Under måltidene er 

babblarna ofte ett felles tema barna snakker om, da vi har konkreter av de fargerike figurene 

i taket og bilder av de på veggen. Figurene har hver sin sterke farge, personlighet og form slik 

at de lett kan skilles og fanges opp av barns øyne. Felles opplevelser kan gi innhold til 

meningsfylte samtaler som barna tar med seg inn i leken og som fører til at det skapes 

vennskapsbånd. Det er godt å føle at man er en del av ett felleskap. 

 

 

 

Januar er forbi med mye av både snø, vann og vind, det har vært mye aking og snølek før 

“Gyda” kom og tok med seg snøen.  

Språksprellgruppa har hatt om rim-ord på januar, det er morsomt å finne ord som rimer og 

barna har vært ivrige. I tillegg har vi lekt mye med eventyret om skinnvotten, det kan barna 

godt nå. Vi har fortalt, lest, hørt og lekt med konkreter. Vi har begynt å dramatisere og lage 

oss noen konkreter barna kan ha med hjem, eventyr er populært blant barna på Sol-basen. 

På turdager har vi vært på ake-dag og i kjærlighetsstien, der hadde vi aktiviteter med mål og 

vekt. Det er noe vi kommer til å ha med oss videre fremover mot våren.  

  

Steg for Steg gjengen har vært på turer i nærmiljøet og lagd vulkan, spennende å følge med 

på og mye tanker. “Sprell levende” har 2018 gjengen startet opp med på onsdager, det er 

musikk, rytme og bevegelse.  

I februar starter 

Hans Jakov på 

månebasen. 

Velkommen hit 

      

HVA HAR VI GJORT PÅ 

«SOL-BASEN I JANUAR? 



På februar starter vi med å makere samisk nasjonaldag i barnehagen den 6.februar. Vi skal få 

et lite innblikk i samisk kultur gjennom musikk, eventyr og bilder.   

Turdager:  

2018-gjengen har turdager på torsdager.  

2017-gjengen har turdager på tirsdager, sammen med 2017 barna fra Askeladden.  

 

 

HILSEN ALLE OSS PÅ SOL&MÅNE       

 

Brede 4 år! 


