
 

 Mars 2016  

Tema: Musikk og lyd 

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

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag Fredag  
 

Uke nr 9 
 
 

 01. 

Tur   
 

 

02. 

Lager 

instrumenter/Påske 

pynt 

             03. 
En gruppe på tur  

En gruppe språk  

       

 

04. 

Lager 

instrumenter/Påske 

pynt  
 

Uke nr 10 
 

07. 

Lager 

instrumenter/Påske 

pynt 

               08. 

Tur  
 

 

9. 

Inne/ute lek   

10. 
En gruppe på tur  

En gruppe språk 

Julius 5 ÅR 

             11. 
Lager instrumenter/Påske 

pynt 

Eirik og Pål 5 ÅR 

 

Uke nr 11 
 

 

               14. 
Lager 

instrumenter/Påske pynt 

 

               15. 

Tur  
 

 

16. 

Påskefrokost (08.30-09.30)  

Lager instrumenter/Påske 

pynt 

  

                17. 

En gruppe på tur   

En gruppe språk 

 

 

             18. 

Påskejakt 

Uke nr 12 
 

               21. 

 Påske uke  

                22. 

Påske uke 

 

23. 

Bhg stenger kl 

12.00 

                24. 

Bhg stengt 

              25. 

Bhg stengt 

Uke nr 13                28. 

Bhg stengt 

29. 

Vinterferie uke 

30. 

Vinterferie uke 

31. 

Vinterferie uke 

 

 

                1. 

Vinterferie uke  

 

MOSEBARNA 



 

MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA FEBRUAR 2016 

Hva har vi gjort forrige måned?  

I Februar har vi kommet mer i gang med våre språkgrupper og vil fortsette med dette i Mars. Vi holder på med å lage våre 

egne memory spill/lotto spill. Her er det fint å få innspill fra hva barna liker og utvikle våre spill etter hva de er opptatt av. 

Men også lage spill der vi kan ha fokus på det vi jobber med i barnehagen. 

 

Denne måneden har vi 
feiret både Anna og 
Martine som er blitt 4 
år.  

Her på bildet er vi 
hjemme hos Martine og 
feirer hennes 4 års dag.  

Det var kjempekjekt, og 
artig å gjøre noe litt 
utenom det vanlige. 
Barna storkoste seg og 
alle sammen var 
eksemplariske gjester 

Takker mor og far til 
Martine for en flott 
bursdag med masse 
god mat og drikke. Vi 
kommer gjerne på 
besøk igjen.  



 

   

I Februar hadde vi også karneval. I perioden før karnevalet lagde vi karnevalsmasker og Fastelavnsris. På selve dagen 

hadde vi felles opplegg på spurvene før vi gikk til hver vår avdeling. På avdelingen hadde vi pyntet til fest og koste oss med 

hotdog og saft. Høydepunktet var nok pinjata slåing med spente blikk som ventet på at innholdet skulle dette ut.  

  



 

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

 

 

 

Mars måned blir en smule forstyrret av påske og vinterferie. Noen voksne og noen barn kommer til å ha fri denne perioden, 

så derfor vil det være litt annerledes disse to ukene.  

Men det er tre uker før den tid og i de ukene vil vi prøve på turer som vanlig. Vi skal også bli ferdig med påskepynt og 

kanskje vi klarer å lage et instrument til. I Mars blir det også påskefrokost som det blir vært år og vi skal ha påskejakt i 

barnehagen for barna. De eldste barna (Haukene) skal også en tur i kirken som er et opplegg bare for de, men til neste år for 

de som er eldst hos oss bli med på det også. 

Vi kommer også i tiden fremover til å ha et enda større fokus på språkgrupper. Vi har vært ok på dette men nå skal vi prøve 

å bli ok ++ på språkgrupper. Det handler om å prioritere og dette er noe som vi vil ha litt mer fokus på. Noen av barna 

trenger dette litt mer enn andre så derfor vil noen barn oftere få være med i språkgruppene. Men vi skal ha alle med.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


