
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bø og Bæ er humoristiske bøker for små 

barn. I denne boka skal Bø og Bæ til 

butikken og handle, på hjemveien 

blåser det opp til snøstorm. 

Hilsen Mona, Linn, Marita og Jeanette  

 

PRAKTISK INFORMASJON 

Minner om vaskeuke hver fredag i partallsuke. Fint hvis dere da tar med dere alt av klær hjem 
slik at vaskepersonalet får vasket hyllene både i inner- og yttergarderobe.  

Minner også om at dere må ta med barnas vannflasker hjem hver fredag, viktig at de får seg en 

vask en gang i uken.  

 

TEMA: Vinter  

MÅL: - Bli kjent med 

årstiden Vinter. Få erfaring 

med ull og lære om hvor 

ulla kommer fra. 

 

 

NØKKELORD  

-vinter 

-snø 

-sau 

-ull 

-is 

-blå 

 

- 

-Votter 

-Vinterjakke  

-Vintersko 

 

- 

-  

- 

 

MÅNEDENS BOK 

Bø og Bæ i vinden  

 

 

Godt nyttår og takk for det gamla! 

I desember ble barna kjent med blant annet 

eventyret om de tre nissene som skulle inn på låven 

og spise nissegrøt. Her skapte vi gjenkjennelse fra 

Bukkene Bruse som barna kjenner godt. Vi tente lys 

hver dag på avdeling og hadde en fin adventsamling 

der barna blant annet fikk lukte på appelsin med 

nellik og sang julesanger. Jul handler mye om lukt, og 

vi prøvde skape minner om hvordan det lukter når 

det nærmer seg og blir jul. Vi bakte peppernøtter, 

laget julegaver, og hørte julemusikk. Vi så også på 

noen episoder av Jul med Fantorangen for de 

minste, og Snøfall med de eldste. Vi gikk i Luciatog 

og på jakt etter Rudolf. Nissen og Alven dukket opp 

på taket sammen med en snømann, og Rudolf kom 

også.  Målet var at barna skulle glede seg sammen 

og dele gode opplevelser. 

I januar skal barna bli kjent med årstiden Vinter og 

bli kjent med Bø og Bæ og nøkkelord fra månedens 

bok. Vi skal bruke ull i formingsaktivitet og la barna 

bruke sanser som ta på og lukte.  

 

 

 

 

 

 

Månedens 

bursdager 

 

Månedens sanger: 

- Bæ, bæ lille lam  

- Det snør, det snør  

-Kom skal vi klippe sauen 

-  Se nå snør det  

Månedens regle:  

Gå i skogen 

 

-  

 


