
                    Tema: Musikk og lyd  Spurvene FEBRUAR 2016

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

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke nr 5
(1-5)

Gruppedag 

Bakedag

Språkgruppe 

Turdag Turdag Musikksamling med 
lokal musiker, Erik B 
Minde (far til Ravn)

Vi lager pinjata til 
karnevalet

Karneval 

Uke nr 6
(8-12)

Gruppedag

Språkgruppe 

Hipp hurra Carmen 5 
år!

Turdag Gruppedag

Vi lager instrumenter

Sang og bevegelse på 
fotballbanen

Turdag Gruppedag

Vi lager instrumenter

Uke nr 7
(15-19)

Gruppedag

Språkgruppe  

Vi utforsker 
stemmebruk, hvisking

Turdag Gruppedag

Vi lager instrumenter

Sang og bevegelse på 
fotballbanen

Turdag Lekedag

Uke nr 8
(22-26)
 

Gruppedag

Språkgruppe 

Vi utforsker 
stemmebruk, hvisking

Turdag Gruppedag

Vi lager instrumenter

Sang og bevegelse på 
fotballbanen

Turdag Planleggingsdag – barnehagen 
stengt

 



Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

Vi har startet prosjektet vårt om lyd og musikk. Vi har hørt på masse forskjellig musikk og ulike sjangre. Det har vært 
klassisk musikk, pop musikk, rock musikk mm. Vi har snakket om Markus og Martinus, Knutsen og Ludvigsen, Michael 
Jackson, Elvis og Edvard Grieg. Da hørte vi blant annet på dovregubbens hall, som noen synes var litt skummelt første 
gangen. Etterpå har vi hatt den og andre sanger på mens vi har gjort andre aktiviteter også. Indisk og afrikansk musikk har vi 
også hørt på.

Vi har vært oppmerksomme og nysgjerrige på alt rundt oss, hvilken lyd lager dette. Kan vi lage musikk av å lage lyder? 
Gjennom samtaler og undring får vi frem barnas tanker rundt lyd. Utforsking står sentralt. Vi har også tatt i bruk de gamle 
jern tingene vi fant på tur i forrige prosjekt. Disse lager vi lyder med. Hvilken lyd lager de? Hva kan vi lage lyd av?

Det har også vært snø store deler av måneden, som har vært veldig kjekt. Vi har hatt ski og akedag, og vært på flere ake 
turer. Vært på isen har vi også! Kjempegøy! Språkgrupper har også blitt gjennomført, og gruppe aktiviteter med ulikt 
innhold. Vi perler, pusler, bygger og konstruerer. Det er også viktig med fokus på samhandling mellom barna. Hvordan 
regulere egne følelser, hva gjør vi hvis vi blir sint?

Vi har vært på flere turer, i skog og mark. Dette gir gode natur opplevelser, tid for undring, utvikling av motorisk 
kompetanse, opplevelse av å være med i et fellesskap og viktighet av seg selv. Vi prøver å ta oss god tid på turene. 



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Denne måneden skal vi fortsette å jobbe med prosjektet vårt rundt musikk og lyd. Vi skal lytte til forskjellig type musikk, og 
ulike sjangre. Vi snakker om de ulike musikerne vi har arbeidet med tidligere. Vi utforsker lyder, og er nysgjerrig på alt som 
kan lage lyd. Oppmerksomhet for lyd er spennende. Det stiller også krav om en form for konsentrasjon. Også viktig at vi må 
lytte på hverandre, og vente på turen vår. 

Den første uken i den nye måneden er det karneval. Barna kan da kle seg ut med det de ønsker. Vi skal bake fastelavnsboller 
til dagen, og i tillegg lage egen pinjata. Spennende! Vi får også besøk av Erik B Minde igjen, som skal ha musikk samling! 
Dette gleder vi oss veldig til. 

Språkgruppene vil fortsette, og vi vurderer hvilke barn som er med i disse. Vi tar i bruk rim og regler i språkgrupper, og 
ellers i hverdagen. Gruppene går både på begreper og lyder. Språkstimulering er også helt 
sentralt i alt arbeid vi gjør i hverdagen, i samtaler med barna og aktiviteter. 

Vi skal fortsette å lage instrumenter. Vi lager rytme pinner, gitar, riste instrument og tromme. 
Det er ikke sikkert at alle barna lager alle instrumentene, men alle skal få lage ett ihvertfall. 
Kanskje blir vi et orkester til slutt? Øver på å spille sammen til en eller flere sanger. 

Vi skal utforske stemmebruken vår, og prøve å ha perioder/samling med hviske stemme. Klarer 
vi å høre hverandre likevel? Vi arbeider også med lyd på turene våre. Vi lytter og jakter etter 
alle mulige lyder vi kan finne på turene. Vi tar også i bruk tale opptaker, og tar opp ulike lyder. 
Klarer vi å lytte oss frem til hva vi hører senere?



Barna skal få se dans av Michael Jackson. Kanskje inspirerer vi til motorisk bevegelse, aktivitet og dans. Og ikke minst 
musikk glede. Det blir også tid til litt sang og bevegelsesleker på fotballbanen denne måneden.

Fokus på vennskap og følelser blir også sentralt videre, og er en rød tråd gjennom alt vi gjør. Vi har lest bok om glad og trist 
i barnehagen, og snakket om «grønne» og «røde tanker». Grønne tanker er gode tanker som glede, røde tanker er sinne og 
tristhet. Det er også en rød og en grønn bamse som følger med denne boken. 



Praktiske opplysninger:

 Planleggingsdag 26.2 – barnehagen stengt!

 Karneval 5.2 – barna kan kle seg ut!

 Lekedag kun siste fredag hver mnd. 

 Ikke kom under frokost fra 0830-0900! Dette forstyrrer!

 Huske å merke alt tøy! Vi forventer at dere holder orden i garderoben. Barnet må ha nok skift, og etter årstid! 

 Planer kan endre seg, gi beskjed om dere blir senere enn 0930

 Ta kontakt om dere lurer på noe.

 Sjekk ut www.skogenbarnehage.no for viktig informasjon!

 

http://www.skogenbarnehage.no/

