
 

Tema: Musikk og lyd                                    Mars 2015 

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

Hva har vi gjort forrige måned? 

Februar har vært en fin mnd som har gått kjempefort med 

vinterferie og mindre dager enn normalt.  

Vi har kost oss på turer både korte turer og litt lengre. Vi har 

også hatt muligheten til å være på noen ake turer som har 

vært turer med mye latter og fornøyde barn og voksne.  

Men høydepunkt for barna har sikkert vært karneval med 

dans, pølser, snop og ikke minst fastelavensboller. Mange 

flotte barn i forskjellige kostymer som gjorde dagen til et 

feiende flott karneval. Til slutt måtte vi ødelegge vår flotte 

pinjata Olaf noe som var litt leit, men hva gjør vi ikke for litt 

snop  

I februar har vi også jobbet litt med bokstaver og prøver å gi 

barna litt små drypp som kanskje kan være med å øke 

interessen. Vi har også hatt noen samlinger både om tema 

musikk og lyd og andre spennende ting som f,eks 

ulveedderkoppen.  

I bhg hverdagen er det mye mat og måltider som vi skal 

igjennom. Her for barna hjelpe til når det er hensiktsmessig. 

De hjelper til med alt fra bord dekking til skrelling av 

forskjellige grønnsaker og de kutter opp ting når det trengs. 

Når måltidet er ferdig prøver vi at alle rydder sitt vekk og 

sitter det i oppvasken. Barna er ganske så flinke til dette selv 

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 Mars vil det bli bading 16 og 23 Mars. Denne gangen står det på mnd 

plan hvem som skal på bading. Fint hvis dere gir beskjed om barnet ikke 

kan slik at noen andre kan få være med da.  

Tirsdag: Språkgrupper 

I språkgruppene i Mars vil vi dele oss i to grupper 2010/2011. Vi vil her 

lese en bok for barna og deretter prøve oss på en samtale rundt det vi har 

lest. Barna skal få lov å fortelle med sine ord hva de har fått med seg av 

innholdet i boken. Bøker er viktig og vi vil innimellom gå å låne nye å 

spennende bøker på biblioteket.  

Onsdag: Tur/påskeforberedelser 

Onsdagene vil være en liten eller en lang tur litt etter vær og vind og 



 

om fat og kopper ligger litt her og der når de er ferdig men 

øvelse gjør som sagt oss til mestre og det for barna gjøre 

(ØVE).  

Vi har også denne mnd vært på terapibadet og det ble en tur 

på biblioteket. Neste mnd blir det også to ganger med bading.  

litt etter barnas innspill. Hva de ønsker og vil annen hver onsdag 

vil det bli påskeforberedelser. Husk også påskefrokost (25.03) der vi 

samles på avdelingen og har et sosialt måltid sammen med barna. 

Velkommen til alle.  

Torsdag: Turdag 

I Mars vil vi være på jakt og på vakt etter lyder som vi hører i 

skogen. Hva hører vi voksne? Hører barna det samme som oss eller 

er det andre lyder som fanger deres interesse.  

Fredag:  

Fredagen er satt opp med musikk og lyd og bokdag. Fredag 20 Mars 

er det planleggingsdag og bhg er stengt. 

Ønsker alle en fin mnd   

Greit å vite!!! 

 

 Påskefrokost 25. Mars 



 

 Bading 16 og 23. Mars 

 Planleggingsdag 20. Mars 

  1. April, bhg stenger kl 12. dagen før 

skjærtorsdag. Liste om fri i påsken vil bli 

hengt på døren.  

 Lekedag 27. Mars  

 

 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 må barnet ha med 

armringer, badetøy og bilsete.  

  


