
Månedsplan for Mosebarna – februar 2013  

Tema: Vann 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 
Uke nr 6 

4.-8. februar 

 

Ordensbarn: 
Andrea og Kiara 

Inne og ute aktiviteter 

Vi lager fastelavensris 

Turdag 

 

Gruppedag 

Vi har aldersinndelte 

grupper 
Vi lager fastelavensris 

Tur 

 

Lekegrupper 

 

Fastelavensboller til 

fruktmåltidet 

Uke nr 7 

11.-15. februar 

 

Ordensbarn: 

Jonas og Pål 

Inne og uteaktiviteter 

 

Turdag  

 

Gruppedag 

Vi har aldersinndelte 

grupper  

Tur 

 

Lekegrupper 

 
Uke nr 8 

18.-22. februar 

 

Ordensbarn: 
Theo og Lotta 

Inne og ute aktiviteter 

 

Turdag 

 

Gruppedag 

Vi har aldersinndelte 

grupper 

 

 

 

Tur 

 

KARNEVAL 

 

Johan 5 år! 

Uke nr 9 

25.-1. mars 

 

 

Vinterferie 
 
Vi har felles plan og er 

sammen med de andre 

avdelingene. 

    

”Vann plystrer ved hundre grader. ” 

 

Mons 9 år 

 



MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA  

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Hva har vi jobbet med denne måneden? 

De neste tre månedene skal vi innom alle fagområdene i 

rammeplanen.  

Med hovedfokus på:  

 Kropp, bevegelse og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Nærmiljø og samfunn 

Nå er vi kommet i gang med vårt nye prosjekt som handler om vann. Vi har i 

samlinger snakket med barna om og rundt vann, hvorfor vann er viktig og hvor vi 

finner vann.  

Hva som skjer med vannet hvis vi setter det ut i kulda fikk barna erfare da vi fylte 

tomme melkekartonger med vann og lekedyr. Vi laget istid  

Noen av barna har fått badet to og to i et lite basseng på badet  dette 

fortsetter vi med til alle har fått bade. 

Vi har blåst bobler med sugerør i såpevann, og vært ute og malt på is. 

Vi har hatt tur til høyden hvor vi grillet pølser på bål og laget kakao. Vi håper på 

litt høyere temperatur slik at vi kan ha lange turer i skogen igjen. 

I februar skal vi fortsett med samme tema, og skal i grupper utforske dette 

elementet i ulike aktiviteter. 

 

 

 

 

 



 

Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? Hvordan lar vi barna få være med og bestemme sin hverdag i barnehagen? 

Vi tar bilder som vi legger ut på nettsiden vår. 

www.skogenbarnehage.no 

Vi skal skrive dagen i dag.  

Vi viser bilder på skjermen i garderoben.  

Vi observerer leken til barna og har daglige samlinger slik at vi da kan finne ut 

hva barna er opptatt av og deretter tilpasse planer våre. Barna er ordensbarn i 

par og får bestemme og tilberede middag den uken de har ansvar. Vi er opptatt 

av å være lydhøre for barnas innspill og endrer gjerne oppsatt plan for gode 

barneforslag! 

Barna får selv velge aktiviteter i lek inne/ute 

Hvordan praktiserer vi målet med å være aktiv voksne? Praktiske opplysninger: 

 Tilstedeværelse ”her og nå” 

 Kreative og engasjerte voksne 

 Positive, lyttende og støttende voksne 

 Vi har planleggingsdag 1. februar. 
 Vi trenger mail ang fri eller ei i vinterferien. 

  

 

http://www.skogenbarnehage.no/

