
Månedsbrev fra januar 2020       

Da var vi begynt med ett nytt år igjen, og denne måneden har gått super fort. 

Med mye ustabilt vær, så har barna fått bestemt mye om de har hatt lyst til å 

prøve å gå ut eller å være inne om dagene.  

På Newtonrommet så fikk barna være med på å bygge vindmølle, 

fotballmål eller fotballmann. Barna måtte gå i grupper og 

samarbeide med oppgavene. For å bygge alt opp så måtte barna 

bruke datamaskin, der lagde de ett program som figurene de 

laget ble styrta av. Og de fikk se hvordan de ulike tingene skulle 

bygges opp. De fikk også leke med ulike leker de hadde på 

newtonrommet.  

Vi har ikke fått jobbet så kjempe mye i bjørneklubben denne måneden, da mye 

av tiden har blitt brukt til øving til hakkebakkeskogen. Men vi jobbet litt med 

plassering og sortering. Det ble heller ikke så mye turer som det i 

utgangspunktet var planlagt, mye pga været. Men dette tar vi igjen i månedene 

som kommer.  

Vi har denne måneden jobbet mye med Hakkebakkeskogen, der barna har fått 

være med på å øve på sanger, vi har lest fra boka, tegnet/fargelagt tegninger 

fra hakkebakkeskogen, barna har og vært med på å lage en forstilling. 

Barnegruppen ble delt opp i 4, og alle fikk ett ansvar med å øve på en sang eller 

lage skuespill som vi kunne fremføre senere. Vi fremførte forestillingen vår til 

barna fra SFO som vi hadde på besøk og for de andre barna og voksne i 

barnehagen. Vi lagde en scene på avdelingen, der barna fikk pynte det om til en 

skog. Barna klipte ut gress, blader, dyr og blomster som scenen ble pyntet med. 

Vi avsluttet hele prosjektet med å se på filmen om dyrene i hakkebakkeskogen. 

Vi har og hatt Ørjan fra musikkskolen på besøk, og han har vært med og øvd 

sanger fra eventyret med oss, og så var han med på forestillingen.  

 

Mvh damene på Middagstuva 


