
Månedsplan for Mosebarna – oktober 2013  

Tema: «Den lille musikeren»Mål: Bli kjent med kroppen som et rytmisk instrument og andre instrumenter. 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 
Uke nr 40 

30.-4. oktober 

Ordensbarn: 
Kasper og Lotta 

Turdag Utelek Gruppeaktiviteter 

Barna deles inn i 3 grupper 

og jobber med prosjektet 

Språkgrupper  

Turdag Lekegrupper og 

musikksamling 

Uke nr 41 

7.-11. oktober 
HØSTFERIE 

Vi samarbeider med 

Spurvene og Haukene. 

Lager egen plan for 

uken sammen med de 

andre avdelingene. 

    

Uke nr 42 

14.-18. oktober 

Ordensbarn: 

Judith og Tuva 

Turdag 

 

Utelek 

 

Gruppeaktiviteter 

Barna deles inn i 3 grupper 

og jobber med prosjektet 

Språkgrupper  

Turdag 

 

Lekegrupper 

 
Uke nr 43 

21.-25. oktober 

Ordensbarn: 

Oliver og Kiara 

Utelek Turdag 

Hurra for Pål 4 år! 

 

Gruppeaktiviteter 

Barna deles inn i 3 grupper 

og jobber med prosjektet 

Språkgrupper  

Turdag 

Høstfest 14.30 til 16.00 

 

Lekegrupper og 

musikksamling 
 

Uke nr 44 

28.-1. november 

Ordensbarn: 

Signhild og Mia 

Utelek Turdag Gruppeaktiviteter 

Barna deles inn i 3 grupper 

og jobber med prosjektet 

Språkgrupper 

Turdag Lekedag 
Lekegrupper og 

musikksamling 

 

"Å kysse er som å få stjerneskudd i 

hjertet" (kysser sin mor på kinnet) 

Lise 3 år 



MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA 

Hva vi har jobbet med denne måneden  

Vi startet barnehage året med å finne ut hva barna er opptatt av 

nå, slik at vi kan legge til rette for aktiviterer som barna er 

interessert i. Vi har jo om lyd og musikk, og har funnet ut at 

vennebyen og Kaptein sabeltann er noe barna er opptatt av. Så i 

tillegg til klassisk musikk har vi lyttet til sabeltann og 

Vennebyen. Vi har lyttet til ulike instrumenter og hatt 

sangsamlinger.  

Vi har hatt fine høstturer i skogen hvor vi har laget bro, hamret 

og saget, slengt oss himmelhøyt i slengdissen og spist deilig 

fiskesuppe laget på bål. Kakao hører selvsagt med på tur. Barna 

er veldig ivrige turgåere, så litt lengre turer blir det etter hvert. 

 

 

Ordensbarna er veldig ivrige og lager varm mat, serverer frukt og dekker bordet den 

uken de har ansvar. Vi har hatt gruppeaktiviteter hvor vi har malt, laget mat, laget 

malerier til musikk og laget teppehytte. 

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Etikk, religion og filosofi 

Vi fortsetter med proskjektet «den lille musikeren». Målet er at barna skal bli kjent med 

kroppen som et rytmisk instrument og bli kjent med andre instrumenter, så denne 

måneden skal barna i musikksamlinger få kjennskap til noen instrumenter.  Vi skal finne lyd 

i naturen, undre oss over hvor lyden kommer fra, hva er lyd, hva gjør de forskjellige lydene i 

øret? Vi skal ha dans, rytmelek og musikkeventyr. Vi skal dramatisere ulike stykker fra 

hakkebakkeskogen. Vi skal lytte til musikk og male i etterkant. Vi bruker store ark og store 

pensler og svamper. Hvis været tillater det bruker vi staffeliene ute. 



 

 

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 planene våre. Barna er ordensbarn i par og får bestemme og 
tilberede middag, lage og servere frukt og dekke bordet 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  

 

 

 Merk tøy og sko/støvler 

 De som ikke har passord for bildene på nett spør Bente  

 Minner om dugnaden. Datoer står på hjemmesiden. 

 Torsdag 24.10 (FN-dagen) har vi høstfest i barnehagen. Vi selger lapskaus 
og kaker + kunst barna har laget. Inntektene går til skoleprosjektet i Laos. 
Se hjemmesiden for mer info. Det starter kl 14.30 – 16.00.  

 

 


