
                    Tema: Musikk og lyd  Spurvene MARS 2016

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

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke nr 9
(29-4.3)

Gruppedag 

Språkgruppe 

Sansemotorikk 

Forming påskepynt/instrumenter

Turdag Gruppedag 

Sansemotorikk 

Forming påskepynt/
instrumenter

Turdag Gruppedag 

Sansemotorikk 

Egen samling med 
instrumenter?

Uke nr 10
(7-11.3)

Gruppedag 

Språkgruppe 

Sansemotorikk 

Forming påskepynt

Turdag Gruppedag 

Forming påskepynt

Turdag Gruppedag

Språkgruppe 

Sansemotorikk 

Forming påskepynt
Uke nr 11
(14-18.3)

Gruppedag 

Språkgruppe 

Sansemotorikk 

Forming påskepynt

Turdag Påskefrokost for 
foreldre 

Forming påskepynt

Turdag Påske skattejakt 

Lekedag 

Uke nr 12
(21-25.3)
 

Gruppedag 

Språkgruppe 

Sansemotorikk 

Forming påskepynt

Turdag Barnehagen stenger 
kl. 12 – Inne/utelek

Barnehagen stengt! Barnehagen stengt!

Uke nr 13
(28-1.4)

Barnehagen stengt! Vinterferie – 
egen plan 
sammen med 

Vinterferie – egen 
plan sammen med 
andre avd 

Vinterferie – egen 
plan sammen med 
andre avd 

Vinterferie – egen plan 
sammen med andre avd 



Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

Vi har lyttet til forskjellig typer musikk, og danset og prøvd å stimulere til musikkglede. Vi har 
også snakket om musikerne vi har pratet om tidligere. Sett på video av Michael Jackson, Elvis og 
Edvard Grieg. Barna har fått se hvordan Michael Jackson danset, og prøvd å danse selv. 

Vi har vært nysgjerrig på lyder i vår hverdag. Alt lager lyd, noe lager lite lyd, andre lager mye lyd. 
Vi har snakket om at hvis vi snakker mange barn samtidig blir det like høy lyd som om ett 
menneske skriker. Vi øver oss hele tiden på å lytte på hverandre, og vente på turen vår. Det kan 
være utfordrende av og til. Vi har hatt samling om hvisking, der vi fortalte historie med bruk av 
stemmen (hviske-rope). 

Vi har hatt et kjempe kjekt karneval, hvor vi hadde pinjata, fastelavnsboller og full feiring. Erik 
Minde har hatt musikk samling med barna. Det var like kjekt som sist. Han brukte ulike 
instrumenter og laget forskjellig lyder. Han snakket også om at instrumentene hadde forskjellige 
familier. Kjempespennende! Ikke minst å få prøve instrumentene til slutt. Fikk også prøve 
trompeten, som var vanskelig å få lyd i, men med øving fikk mange det til! Barna lager også sine 
instrumenter. De lager hvert sitt, og vi nærmer oss ferdig. Vi prøver å få til å lage et orkester til 
noen sanger. Noen av barna har malt mens de har hørt på klassisk musikk. 

På turene våre har vi tatt opp lyd, som vi har hørt på etterpå. Klarte vi å høre igjen hvilken lyd det 
var? Sang og bevegelsesleker har det også blitt tid til, og dette er artig. Barna lærer å følg med, 
lærer regler og taktikker. Vi har hatt gruppedager med lekegrupper, sansemotorikk, finmotorikk og 
språkgruppe. 



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Denne måneden er litt kortere enn ellers pga påske og vinterferie. En del av arbeidet denne 
måneden handler om påskeforberedelser. Vi skal holde på med formingsaktiviteter, hvor vi skal 
lage forskjellige påsketing. Men kan vi ikke røpe enda. 

Det skal være påskefrokost, hvor dere foreldre er hjertelig velkommen. I tillegg skal vi ha påske 
skattejakt. Spennende! Vi vil formidle hvorfor det feires påske til barna. 

Vi skal gjøre ferdig instrumentene våre, og ha en samling hvor barna får ta i bruk disse, gjerne i 
kombinasjon med sang, dans og bevegelse. Vi fortsetter å gå på turer i skog og mark, og er 
nysgjerrig på alt rundt oss. Hva lager lyd? Endrer lydene seg etterhvert som våren nærmer seg? 
Vi vil bidra til å gi barna gode opplevelser i naturen, samtidig som de får utfordret seg 
motorisk. Kanskje fortsetter vi å ta opp lyder på turene våre. 

Vi fortsetter med gruppedager med innhold som finmotorikk og sansemotorikk. 
Sansemotorikk støtter barnas taktile sans. Vi har faste språkgrupper, med mye 
spennende innhold som rim og regler, gode samtaler, spill, bruk av bildekort, pose 
med objekter osv. Språkstimulering er helt sentralt i gode samtaler med barna. Fokuset 
på vennskap og følelser er helt sentralt hele veien. Vi ønsker å støtte barna på best 
mulig måte. 

 



Praktiske opplysninger:

 Onsdag 23.3 – Barnehagen stenger kl. 12!

 Torsdag 24.3 – Barnehagen stengt, skjærtorsdag

 Fredag 25.3 – Barnehagen stengt, langfredag 

 Mandag 28.3 – Barnehagen stengt, 2. påskedag 

 29.3-1.4 – Vinterferie uke – egen plan for uken, vi er sammen med andre avd

 Påskefrokost for foreldre onsdag 16.3 kl. 0830

 Påske skattejakt for barna fredag 18.3

 Lekedag fredag 18.3 

 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

 EKSTREMT   viktig at det er reelt at dere kommer når dere setter dere opp på 
ferielister! Dette har betydning for personalet. 

 Ta kontakt om dere lurer på noe.

 Sjekk ut www.skogenbarnehage.no for viktig informasjon!

http://www.skogenbarnehage.no/



