
                                Månedsplan for Mosebarna – Mars 2014 

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

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 
Uke nr 10 

3-7. Mars 
Ordensbarn: 

Maren og Henry 

 

Ute, innelek og språkgruppe 

 

Turdag 

 

Ute og innelek 

 
Gruppeaktiviteter og 

Språkgruppe 

Turdag 

 
 

Musikk samling 

Uke nr 11 

10.-14. Mars 

Ordensbarn: 

Nora og Sofie 

 

Hipp Hurra Julius 3 år  

 

Bading: David, Karoline & 

Nora 

 

 

Hipp Hurra Eirik 3 år  

 

Turdag 

 
Gruppeaktiviteter og 

Språkgruppe 

 

 

Turdag 

 

 
Musikk samling 

Uke nr 12 

17.-21. Mars 

Ordensbarn: 

Julius og Lucas 

Turdag 

 

Hipp Hurra Lotta  år  

 

 

 

Ute og innelek 
 

Gruppeaktiviteter og 

Språkgruppe 

 

Turdag 
         

 

Uke nr 13 

24.-28. Mars 

Ordensbarn: 

Eirik og Theo S 

 

UUte, innelek og 

språkgruppe 

 

Turdag 
  

Pysjamas morgen  
 

 

Planleggingsdag 

Barnehagen er stengt! 

 

Planleggingsdag 

Barnehagen er stengt! 

Uke nr 14 

31-4. Mars/April 

Ordensbarn: 

Gjendine og Theo E 

 

Bading: Sofie, Julius og 

Lucas 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA 

Hva vi har jobbet med 

denne måneden 

 

I Februar måned skjedde det 

mye gøyt i barnehagen. Ungene 

har laget fastelavensris og vi 

har hatt karneval i barnehagen 

  

Ikke nok med det, så laget vi en 

OL garderobe og fikk besøk av 

Askøyværingen. De ønsket å 

lage en sak ut av dette, noen 

unger ble intervjuet og vi tok et 

fellesbilde som kom i avisen  

Turene i februar har vært til 

Leite, høyden, Strusshamn og 

skiftesvik  

Bente– Stian – Aina – Maria & 

Kristian 

 

 

 

 

 

 

 



Hva skal vi jobbe med denne 

måneden: 

Det nærmer seg vår og vi 

skal ha fokus på hva som 

skjer når det blir vår, i 

tillegg skal vi fortsette med 

temaet vårt: 

Kardemommebyen. Vi har 

også tenkt å ha en pysjamas 

morgen hvor barna kommer 

i pysjamas og et kosedyr  

Det blir disco og vi spiser en 

ekstra god frokost  

 

Praktiske opplysninger: 
 

 Det vil bli gjennomført foreldresamtaler før påskeferien, liste blir hengt opp i garderoben   

 Liste om fri i påskeferien kommer opp i løpet av måneden 

 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  

 


