
                                Månedsplan for Mosebarna – Februar 2014 

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

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 
Uke nr 6 

3-7. Februar 
Ordensbarn: 

Karoline og Jonas 

 

Ute, innelek og språkgruppe 
 

Ute og innelek 

 
Gruppeaktiviteter og 

Språkgruppe 

Turdag 

 
 

Musikk samling 

Uke nr 7 

10.-14. Februar 

Ordensbarn: 

Mareb og Henry 

Utelek, innelek og 

språkgruppe 

 

Oliver, Kiara & Lene Marie 

på bading  

 

Turdag 

 

 

 
Gruppeaktiviteter og 

Språkgruppe 

 

 

Turdag 

 

 
Musikk samling 

Uke nr 8 

17.-21. Februar 

Ordensbarn: 

Nora og Sofie 

Turdag 

 

 

Ute og innelek 
 

Gruppeaktiviteter og 

Språkgruppe 

 

Turdag 
         

KARNEVAL  

 
Vi feirer Karoline sin 4 

årsdag (bursdag 23.02) 

Uke nr 9 

24.-28. Februar 

Ordensbarn: 

Juilus og Lucas 

 

Vinterferie 
For de som skal ha det  

 

Eget opplegg for denne 

uken  

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

 

 

 



 

MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA 

Hva vi har jobbet med denne 

måneden 

 

Vi har kommet godt i gang med det nye 

året, januar er plutselig historie med 

mange flotte øyeblikk og opplevelser å se 

tilbake på. Vi har laget pinnebrød på bål 

og poppet popcorn på tur, vi har også 

vært på besøk til May Britt hvor vi fikk 

hilse på Leo og Scott (hundene til May 

Britt).  

Vi har selvsagt jobbet endel med 

prosjektet vårt, Kardemommeby. 

Ungene er fantastisk flinke til å lære seg 

nye sanger og de kan nå ikke mindre enn 

tre sanger fra Kardemommeby   

Politimester Bastian, tante Sofie og 

røvervisen!  

 

Bente– Stian – Aina – Maria & Kristian 

 

 

 

 

 



Hva skal vi jobbe med denne 

måneden: 

Vi fortsetter med prosjektet 

Kardemommeby, vi er i gang med å 

lage byen av papp og papir  Vi 

skal på tur og plukke fastelavensris, 

ungene skal pynte og lage 

fastelavensboller til karnevalet 

fredag 21.02. 

Vinterferie i uke 9 (24-28) Denne 

uken har vi et eget opplegg for de 

barna som er på avdelingen  

 

 

Praktiske opplysninger: 
 

 Fint hvis alle tar en sjekk i hyllen til deres barn og ser at de har det de trenger av ull, ekstra sokker, truser.  

 På grunn av plassen i garderoben ønsker vi at barna kun har ett par støvler og ett par vintersko liggende i barnehagen  

 Personalet på Mosebarna vil i løpet av kort tid ta opp hva vi ønsker å bruke trivselspengene til , når vi har bestemt dette vil det komme opp 
en lapp om dato og aktivitet m.m info. 

 Vi har hengt opp en postkasse i garderoben hvor disse pengene kan legges opp i  

 Lapp om vinterferien, hvem kommer hvem har fri. Er hengt opp på ytterdøren, fint hvis alle har sett igjennom den  

 De som skal på bading må huske sete til barna, de settes ved garderobene  

 Når barna kommer under frokost, ønsker vi at de kommer rolig inn. Dette for at vi beholder mat roen under måltidet  

 De som ikke har passord for bildene på nett spør Stian  
 

 


