
 

Tema: Musikk og lyd                                    Februar2015 

Mål: Bli kjent med ulike former for lyd og ulike musikksjangre 
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                                                           MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA 

Hva har vi gjort forrige måned??? 

Januar har vært en mnd med mye sykdom. Men vi håper at det 

verste er over for denne gang. 

I Januar har vi vært på turer til klokkehagen, høyden, Krokåsdalen 

og vi har tatt noen små turer. Vi vil fremover prøve å komme oss 

på små turer innimellom som ikke trenger å være på mer enn 

maks en time. Turene trenger ikke alltid å være planlagte. Barna 

kan vise vei i nærområdet og barna kan bevege seg mot det de 

synes er spennende.  

Vi har også hatt fine turer til terapibadet og sansehuset denne 

mnd.  

Vi har også kommet litt i gang med temaet vårt. Vi har hatt disco, 

spilt på instrumenter, brukt stemmen på scenen gjennom mange 

flotte konserter av flinke og tøffe barn.  

Mat er noe vi må ha hver dag og barna er flinke til å hjelpe til. De 

baker, skreller poteter osv, og dekker på bordet til alle mann. Ikke 

alltid alt stemmer med antall fat, kopper og bestikk, men de blir 

flinkere og flinkere Øvelse gjør mester Og ikke minst er de 

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

Hei alle foreldre!!  

Mandager:  

Mandagene forsetter å være leke dag. Hver mandag vil barna få lage sitt 

eget rundstykke til lunsj. Barna spiser rundstykker så det suser  

I Februar vil det bli bading i alle fall en mandag kanskje to. De som skal 

være med vil få beskjed.  

Tirsdag: Språkgrupper 

I språkgruppene i Februar vil vi ha fokus på bokstaver. Målet er å gi 

barna en begynnende interesse.  

Vi starter med å lage vår egen bokstav kasse der vi klipper og laminerer 

bokstavene slik at de kan bli brukt flittig fremover. Vi ønsker å gi barna 

muligheten til å leke seg med bokstavene og at de undrer seg over 

bokstavenes betydning.  

Onsdag: Musikk og lyd/ tur 

Den kommende mnd vil vi se litt på øret og dens funksjon i hverdagen. 



 

flinke til å hive sine ting i oppvaskmaskinen.  

Vi har også hatt språkgrupper, sykling på banen, utkledning og 

mye annet som dere kan se på facebook siden vår.  

 

 

Hva bruker vi øret til? Hvordan hadde det vært uten ører?  

Vi kommer også til å prøve å lære oss to tre rim og regler i løpet av 

Februar. 

Annen hver onsdag blir det en mindre tur i skogen eller i nærmiljøet.  

Torsdag: Turdag 

Satser på å få noen fine tur dager med bra vær. Vi prøver å komme oss ut 

i skogen slik at vi for brukt kroppen best mulig. Viktig å ferdes i ulendt 

terreng siden det er med på å utvikle de motoriske ferdighetene hos 

barna.  

Vi kommer også til å prøve å lage noe mat på noen av turene så lenge det 

ikke bøtter ned.  

Fredag:  

Foruten musikk og lyd samling blir det en fredag der vi har bokdag og 

har bøkene i fokus. Vi deler oss i tre mindre grupper der vi voksne leser 

en bok til barna og der vi har en samtale om det vi har lest.  

Høydepunktet denne mnd blir kanskje karnevalet som blir holdt fredag 

13 Feb.  



 

Ønsker alle en fin mnd   

Greit å vite!!! 

 Karneval 13 feb. Denne dagen er det lov å ta 

med noe som lager lyd. Det skal ikke være noe 

kostyme press. Man kan bruke det man vil. 

Det viktigste er at vi for en fin dag sammen.  

 Lekedag blir den siste fredagen i mnd 

 

 Fint hvis barna har litt skiftetøy og supert 

hvis dere sjekker strikken på regntøy og dress 

innimellom. Et par hansker/votter er fint om 

de har liggende.  

 Er det noe dere lurer på så er det bare å ta 

kontakt. Viktig info vil dere finne på 



 

 

 

hjemmesiden til barnehagen som f.eks 

månedsplan.  

 Når det er bading for deres barn vil dere få 

beskjed. Barnet må ha med armringer, 

badetøy og bilsete. Ikke dumt hvis dere hiver 

med en liten frukt som de kan spise etter 

bading 

 I uke 9 er det vinterferie. Fra 23 Feb. Lapp 

om barnet kommer eller ikke henger på 

døren.  

 

  



 

 

  


