
  
Evaluering av 
JANUAR 
 

Vi har jobbet med temaet vinter og Bukkene Bruse.  
Barna har laget vinter bilder, snøfnugg og tegnet de 3 
Bukkene Bruse. Noen av barna har tatt bussen til Stavanger 
sentrum for å besøke biblioteket, dette var en kjekk 
opplevelse for barna. Bussturen og fuglene ved Breiavatnet 
var kanskje høydepunktet. I språksamlingen har vi hatt 
eventyrstund med konkreter og barna synes det var veldig 
spennende. Spesielt da trollet kom frem fra brua for å ta 
de 3 Bukkene Bruse. Eventyret gjør at barna får leve seg 
inn i en annen verden og bidrar til at barna utvikler sin egen 
fantasi.  
 
Vi har vært en del ute og barna trives i utelek. Barna liker å 
hoppe i pyttene, helle vann i bøttene, lage sølekake, og grave 
i sandkassen. Vannlek er populært på Møllebukta.  
 

FEBRUAR 
 
Tema: 
Fest, farger og 
fellesskap 
 

 
 

Tiden går fort. Nå er vi allerede i februar og vi ser 
fremover mot lysere tider. Det store som skal skje denne 
måneden er karneval.  
 
Karneval skal feires med fellessamling og ulike aktiviteter. 
Vi ønsker å fokusere på et godt felleskap og ha det gøy. 
Denne dagen kan barna kle seg ut om de ønsker det.  
Vi gleder oss J 

 
 

Vi skal ha ulike formingsaktiviteter som å lage 
karnevalsmasker, karnevalskatter og rytmeinstrument.  
Her tar barna i bruk sin fantasi, kreative tenkning og 
skaperglede. 
 
I samlingene skal vi bli kjent med ulike sanger og 
instrument. Vi skal øve oss på å gå i karnevals parade.  
 

Månedens sanger, 
regler 

Sanger: God morgen. Se min kjole. Hvor er mitt rasleegg                              
Sambaen er løs. Masken på. 

MØLLEBUKTA 



Språksamling 
 

Vi skal bli kjent med fargene RØD, BLÅ, GRØNN og GUL. 

 
Superklubben  
(2 åringene) 
 

Barna skal få prøve seg på Kims lek.  

Kims lek går ut på at man har en del ting som man først 
viser frem, for deretter å gjemme det under et teppe. Den 
som styrer leken fjerner en eller flere ting, teppet løftes 
av og man skal prøve å huske hvilken gjenstand som er 
borte.  

 
Informasjon • Liste for foreldresamtale henger på ytterdøra. 

• Karneval feires 21 februar.  
• Husk å fylle opp hyllen til barnet med ekstra skift.  
• Husk å gi oss en beskjed om barnet er syk eller skal 

være hjemme.  

 
 

 
HILSEN OSS PÅ MØLLEBUKTA J 


