
OPPSUMMERING AV FEBRUAR PÅ ALVESTUA 

Forrige måned Fagområdene Musikk, drama og kreativitet 

Februar går utrolig fort, og særlig når vi har 
ko-ko uke, og OL dag. Om dere ikke har vært 
inne på Ringblad og sett bildene fra OL 
dagen, så må dere gjøre det. Veldig gøy at 
avisen hadde tid til å komme og lage en 
reportasje fra Helgelandsmoen. Det ble 
konkurrert i langrenn, aking og curling. 
Medaljen var av sjokolade  
Ellers har vi beskrevet mnd godt her 
 
 
 

Kommunikasjon språk og tekst: Regla med 5 små apekatter 
har vært veldig populær, særlig når krokodilla spiser en 
ape! De fleste elsker bøker, enten bare bla i de, eller lese 
ordentlig, så det gjør vi mye.  

Man ser tydelig at de minste liker beste de 
faste rutinene. Ko-ko uka utfordrer på dette 
området. Bamsedoktoren kom på besøk, men 
det var litt skummelt for mange, Mari hadde 
tross alt på seg hvit frakk og munnbind! Men 
deilig med pysj for en dag. På strandfesten slo 
det an med bading, selv om det kunne foregått 
mye lenger enn vi planla. Juice-drinken og de 
deilige fruktspydene gikk ned på høykant.  
Vi tok frem litt utkledningstøy, for det har vært 
populært når vi har besøkt kongsgården, og det 
er noen som gjerne vil ha et ballerina skjørt på 
seg, mens andre synes det er noe tull! 
Vi har også begynt å forberede 
barnehagedagen, som er i mars. Vi lager noen 
produkter til utstilling.  
 

Grønne tanker glade barn 

Som nevnt har vi bilder fra steg for steg, som er 
et opplegg for barn om følelser. Dette er fint å 
kombinere med grønne tanker, da vi 
introduserer akkurat det.  
På Alvestua er barna opptatt av 'min' og 'mitt', 
og vi øver på å dele. Dette er en 
gjennomgående øvelse dette året  
 
 
 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og  helse: flere klarer seg bra ute i 
snøen nå, og gir ikke opp så lett når man faller. Vi badet i 
balja i ko-ko uka, og det kunne vi gjort myye lenger, for alle 
ville oppi, og ingen ville ut! OL-dag ga mulighet for aking 
eller være heia-gjeng.  
 

Kunst, kultur og kreativitet: Vi pyntet til karneval med 
masker m/paljetter og ballonger. Litt utkledningstøy har vi 
fått, som er stas for noen. Hånddukker blir brukt, særlig 
kombinert med sanger. 

Natur, miljø og teknologi: Nå er besøk på kongsgården stas, 
og alle blir veldig opptatt med nye leker og miljø når vi 
kommer dit! Alle leker med knapper; kassapparat, 
kalkulator,tlf er populært-utforske. 

Etikk, religion og filosofi: Vi har sett på bilder (steg for steg) 
av 'Line' som er lei seg, og 'Per' som er glad, og snakket 
veldig enkelt rundt det vi ser.  

Nærmiljø og samfunn: vi har hatt ko-ko uke, som viker fra 
rutinene og kan være utfordrende, og karneval med full 
fest på Kongsgården, med rare klær og musikk. 
 

Antall, rom og form: Vi bygger med Duplo, vi teller 
apekatter, teller i bøker, og pusler masse. 
 



OPPSUMMERING AV FEBRUAR PÅ ALVESTUA 

 

Ha en strålende mars, og en god påskeferie! 

Hilsen Martine, Mari og Christine 

  

Viktig informasjon: Til dere som har med ski: det går fint å ha skiene stående over natta i 

barnehagen, men sett de inn på ettermiddagen selv 


