
                    Tema: Musikk og lyd                                 FEBRUAR 2015

Mål: Bli kjent med ulike former for lyd og ulike musikksjangre

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke nr 6 2

Turdag

3

Gruppedag 

Språkgrupper 

4.

Gruppedag 

Språkgrupper 

5

Turdag

            6.

Gruppedag 

Skrivedans de eldste barna

Hipp hurra Carmen 4 år!
Uke nr 7               9.

Turdag

               10.

Gruppedag 

Språkgrupper 

11

Gruppedag

12

Turdag

13

Karneval!

Uke nr 8                16.

Gruppedag 

Bading 

               17.

Gruppedag 

Språkgrupper 

 18.

Turdag

                19.

Turdag

             20.

Gruppedag 

Skrivedans de eldste barna
Uke nr 9                23.

Vinterferie – egen plan for 
uken!

24.

Vinterferie – egen plan 
for uken!

25

Vinterferie – egen 
plan for uken!

26

Vinterferie – egen 
plan for uken!

27

Vinterferie – egen plan for 
uken!

Hipp hurra Simon 4 år 28.2!

 



MÅNEDSBREV FOR SPURVENE

Hva har vi gjort forrige måned? Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Denne måneden har vi startet opp prosjektet som handler om musikk og lyd. Vi har begynt 
med noen ulike sanger, og vi ønsker å gjøre enda mer av dette i kommende måned. Øve på 
ulike sanger, i tillegg til sanger med bevegelse og lyder. Vi har hatt musikksamling, danset, 
beveget oss og har motoriske øvelser. Vi er så heldige at vi har et orgel på avdelingen, som 
er veldig spennende å utforske. Mange spennende lyder og musikk man kan lage. I tillegg 
har vi trommer om vi bruker. Vi har sammen undret oss over hva lyd er. Vi har gått på jakt 
etter lyd i skogen, og lyttet til regn som faller, trær som blåser osv. Noen ganger er det litt 
rart å høre at det er helt stille også. Vi har googlet på lyd, sett på lydbølger, øret og sett på 
beatboxing!

Vi har hatt lekegrupper med forskjellig aktivitet. Dette kan være blant annet modelkit, lek 
med dyrene, duplo, lego, matlaging, språkgrupper, munnmotorisk eventyr og mye mer! Vi 
har også hatt fremme utkledningsklærne, og da er det mange ivrige barn i flott rollelek! Vi 
har lest bøker, spilt spill, puslespill og tegnet. Dyrene har vært med oss ut for å leke, 
kjempe kjekt! Ute har vi også syklet, spilt ball, lekt masse i skogen, på klatrestativet osv, i 
tillegg til flere flotte turer. 

Barna er med å hjelper til i hverdagssituasjoner i barnehagen. De hjelper med å dekke 
bordet, vaske bordet, ta ut av oppvaskmaskinen, vaske alle lekedyrene i maskinen, og av og 
til koste gulvet ++.Vi ønsker at dette skal være en naturlig del av barnehagehverdagen. 
Barna får kjenne på det å få tillit og ansvar til å utføre oppgaver, etter deres modenhet 
selvsagt. De eldste barna  får mer ansvar, og vi vil også snakke om at de etter sommeren 
skal begynner på Haukene. Da vil det bli aktuelt med grupper sammen med mosebarna 
igjen. Vi vil fremme fellesskapet, samhold og tilhørighet, og arbeider hardt for at alle barna 
skal få oppleve viktigheten av deres deltagelse. 

Vi har som vanlig hatt språkgrupper. Vi har hatt lytte lek med magisk kiste, hvilke lyder 
lager dyrene, og objekter og begreper som begynner på S og L-lyd. I tillegg har vi arbeidet 
med pekebok. Grunnen til at pekebok er valgt, er fordi da er det lett å få barna til å samtale 
rundt boken. Vi har også munnmotorisk eventyr, og lager fortellinger. Da bruker vi 
objekter, i tillegg til bilder av noen av barna, og lager en historie.

Vi vil som sagt arbeide enda mer med å øve på ulike 
sanger. Vi ønsker å la barna få høre flere musikksjangre, 
blant annet klassisk. Vi skal danse og bevege oss. Vi skal 
leke og ha det gøy med kroppen vår og med lydene rundt 
oss. Vi vil fortsatt være bevisst på å lytte etter lyder i 
naturen, og i større grad enn vi fikk til forrige måned, 
finne egne ting vi kan lage lyd og musikk med. Kanskje 
finner vi en båndopptaker og tar opp lyder vi hører?

Vi vil ha lekegrupper som inkluderer faste og kjente leker 
som duplo, dyr, modelkit, perling osv, samt språkgrupper 
og forming. Språk og motorikk er helt sentralt. Vi skal 
også ha fokus på lekegrupper, hvor samhandling, 
fellesskap, samhold og tilhørighet er viktig. Vi skal øve på 
å lytte til hverandre, vente på tur, dele fokus og bygge 
fellesskapsfølelse.

Vi skal lage våre egne instrumenter til karnevalet. Det 
gleder vi oss veldig til. Å kle seg ut er gøy! I tillegg skal 
vi ha forskjellige formingsaktiviteter. Male til musikk, 
lage egne «lydbølger» og «telefoner» er ting vi har lyst å 
gjøre. 

I språkgrupper skal vi ha fokus på rim og regler (også i 
samlinger) og sanger, eventyr, lytt og fortell, samt 
munnmotorisk eventyr/øvelser. Vi fikk ikke til at de eldste 
barna fikk være med på skrivedans forrige måned, så det 
setter vi oss som mål for kommende i stedet. 

Vi skal gå på turer, og gi barna motoriske utfordringer. 
Motoriske øvelser og aktiviteter vil finne sted ellers i 
hverdagen også. I tillegg er perling, pusling og lignende 
viktige for finmotorikken. Barna trenger gjentagelser, når 
det gjelder læring, både motorisk, språklig osv. 



Praktiske opplysninger:

 Dersom barnet skal på bading må dere ha med badetøy, armringer og bilsete. Bilsetet settes foran barnehagen, ved 
garderobene. Vi ønsker at dere blåser opp armringene før dere tar de med! Dersom barnet skal bade vil dere få beskjed. 

 Nye bilder kommer på skjermen og tavlen ila første uken i februar!

 Planer kan endre seg. Fint om dere er i barnehagen til ca 930, eller gir beskjed dersom dere blir senere. 

 Vi prøver å skrive dagen i dag hver dag, men det er ikke alltid vi rekker det. Vi prøver å fortelle noe om dagen som har vært. 
Spør oss gjerne hva vi har gjort ila dagen! Ta gjerne kontakt dersom det er noe dere føler vi kunne gjort bedre. 

 Vi skal lage instrumenter til karnevalet. Vi tar gjerne imot 
tomme doruller :-)

 HUSK: å merke alle klærne til barnet!

 HUSK: å sjekke hvilke klær barnet har. Barnet må ha nok 
skiftetøy. Votter/hansker og lue er viktig! Sjekk  gjerne at dette 
ikke er vått, og om mulig ha gjerne to stk liggende. Fint om 
både vinterdress og regntøy er tilgjengelig i barnehagen.

 HUSK: Karneval fredag 13.1!

 Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på!




