
 

JANUAR 
GODT NYTT ÅR! I år som tidligere år har vi hatt noen måneder med mye 
sykdom. Vi ser nå fremover mot lysere tider og håper vi slipper unna for 
mye sykdom fremover.                                                                                                                             
Det har vært topp stemning og mange godlyder fra gjengen etter at de 
nå møtes igjen etter nytt år. Det er godt å se at de trives så godt 
sammen. Vi går i gang med nytt tema, denne gang er det årstiden vinter 
som står for tur og fargen blå. Med denne fargen skal vi leke med ulike 
eksperimenter som lys, maling og vann. Kanskje vi også skal få smake 
noen blåbær. Vi håper på litt snø og is, slik at vi kan få kjenne litt på 
vinter som årstid, hva skjer med vannet når det er 
kaldt?                                                                                                                        
Når og hvis snøen kommer skal vi snu oss fort rundt med aktiviteter og 
eksperimenter. Vi synger sanger som handler om tema snø.                            
Sanger vi kommer til å ha fokus på er; - Hode, skulder , kne og tå. - 
Lillefinger lillefinger hvor er du? - Du er du og du duger. - Reglen- 
Panneben, nesetip, munnelip…                                                                                                                      
Aktiviter: Hinderløype, turer, vi maler oss, vi tegner rundt hånd og hele 
kroppen.                                                                                                                             
Ha en nydelig vinter!                                                                                                                                                                                                                             
Nyttårsklemmer fra personalet Trollungene 

KROPPEN VÅR: I januar skal vi 

ha fokus på kroppen vår. Hvilke 

kroppsdeler har vi og hvordan 

fungerer de. Vi jobber med 

tema gjennom boken «Lars er 

Lars» som er en fin bok med 

gode illustrasjoner som gir en 

titt- tei følelse av at en og en del 

av kroppen til Lars kommer til 

syne. 

____ 

FØDSELSDAGER                                                                                                                                                                                                                                          

MARIUS    3 ÅR 
OG LEVI    2 ÅR 

Hipp hurra og gratulerer med 

dagen!! 

____ 

HUSK: Gå over skiftetøy, vi får 

aldri nok strømper og bodyer. Vi 

elsker å leke med vann.          

 
 

 
VELKOMMEN 

Til Silje som skal jobbe hos oss 

100%. Hun har tidligere jobbet i 

Scala og Dragaberget. Hun er 

utdannet barne og 

ungdomsarbeider, i tillegg har 

hun tatt utfører kurs. Silje er gift 

og har 4 barn. Vi gleder oss til å 

bli kjent med deg! 

 

 

 
 

 


