
                                Månedsplan for Mosebarna – April 2014 

Tema: «Små kokker, mye søl» Mål: Få erfaring med kokkekunsten og hyggelige samtaler. 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 
Uke nr 14 

1-4. April 
Ordensbarn: 

Gjendine og Theo E 

 

Turdag 
 

Ute/innelek 

 

Forming og Språkgruppe 

 

Turdag 
 

 

Forming 

Varm mat 

Uke nr 15 

7.-11. April 

Ordensbarn: 

Theo S og Ingrid 

 

Forming & 

språkgruppe 

 

Turdag 
 

PÅSKEFROKOST 

08.30 – 10.00 

 

Påskevandring i 

 Strusshamn kirke 

 

Påskejakt og Påskegrill 

Uke nr 16 

14.-18. April 

Ordensbarn: 

Kasper og Lotta 

 

 
Eget opplegg for 

påsken  
 

 

 

Eget opplegg for 

påsken  

 

Barnehagen stenger 

klokken 12.00. 

 

God påske fra alle 

oss på Mosebarna  

         

 

Uke nr 17 

21.-25. April 

Ordensbarn: 

Judith og Signhild 

 

 

 

Velkommen tilbake 

fra påskeferie  

  

Smågrupper og 

Språkgruppe 

 

Turdag 
 

Ute/innelek 

Varm mat 

Uke nr 18 

28-02. April/Mai 

Ordensbarn: 

Tuva og Oliver 

 

Turdag 
 

Ute/innelek 
 

Smågrupper og 

Språkgruppe 

 

 

1.Mai  

 

Turdag 

 



 

MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA 

Hva vi har jobbet med denne 

måneden 

 

Torsdag 26.mars hadde vi en fantastisk 

pysjamas fest, hvor ungene kom i 

pysjamas og kosedyr. Bordet var fint 

dekket og vi hadde frokostbuffet med 

masse deilig pålegg  

Etter frokosten bar det opp til høyden 

hvor Stian skulle feire bursdagen sin. Der 

hadde Go Paddle laget et fantastisk 

opplegg! Vi seilte i zip-linen, heklet på tre, 

malte Stian, kastet krem i ansiktet på 

Stian, grillet pølser på bål og ikke minst 

marshmallow.  

Til frukten ble det servert muffins og is   

Vi har også avsluttet prosjektet 

Kardemommeby, så nå kan ungene tre 

sanger og har blitt kjent med de 

forskjellige aktørene  

Turene denne måneden har vært i 

Slettebrekklia, Høyden og Leite  

Bente– Stian – Aina – Maria – May Britt & 

Kristian 

 

 

 



 

Hva skal vi jobbe med denne 

måneden: 

Vårt nye prosjekt heter: Små kokker, 

mye søl   

Vi deler barna inn i mindre grupper, der 

hver barne gruppe får ansvar for 

matlaging den eventuelle dag. Barna skal 

få ett innblikk i hvordan lage maten, 

oppskrifter, forskjellige matretter, hva 

som skjer med maten når vi spiser. 

Vi skal også ha en del forming og ungene 

skal få gjøre ferdig sine påsketing  

 

 

Praktiske opplysninger: 
 

 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  

 

 

 

 



Tusen takk for en super bursdagsfeiring alle store og små på Mosebarna  

 



 



 

 



 

 


