
Månedsbrev for Dråpene:  

Februar:  
Månedens tema: Miljøet og fugler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hva har skjedd i januar: 

Denne måneden har vi begynt litt med et felles prosjekt, der temaet er «fra jord til bord». Dette er et 

stort tema, der endringer kan skje når vi følger barnas interesser. Tanken er allikevel at vi skal jobbe 

med miljøet, gårdsdyr, insekter, fugler og så/dyrke. I januar og februar begynner vi med temaet 

miljøet og fugler.  

Bærekraftig utvikling har en sentral plass i dette prosjektet, der det handler om at mennesker som 

lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet 

til å dekke sine. Vi ønsker at barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene 

og naturen, få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. Ved å ha aktiviteter der vi går 

turer i nærmiljøet, plukker søppel, lager kunst av søppelet, at vi snakker om hvor søppelet skal kastes 

og undrer oss over hva som skjer hvis det bare er søppel over alt i naturen. Det kan være noen av 

aktivitetene bidrar med å skape en begynnende forståelse av å ta vare på miljøet.    

I forhold til temaet fugler, har vi snakket om at fugler ikke liker å spise søppel, men de spiser 

insekter. Nå på vinters tid kan det være litt vanskelig for fuglene å finne insekter, derfor har vi 

sammen med ungene funnet ut at det er lurt og lage fuglemat til dem, slik at de ikke blir sultne. Flere 

av barna er ofte ute og roper, at kråka må komme og spise maten sin (fuglematen vi har hengt opp i 

teet ute).   

Eventyret om kråken ble godt mottatt og barna lo godt når de hørte hvordan kråken utalte de 

forskjellige dyrelydene. Enkelte av barna var flittig med å utale de forskjellige uttalelsene kråken 

prøvde på av mø og de andre dyrelydene.  

 

Februar:  

I februar skal vi jobbe videre med prosjektet «fra jord til bord» der vi forsetter med temaet fugler og 

miljøet. Målet med temaene er at barna skal få en begynnende kjennskap til naturen og den 

bærekraftig utvikling. Der vi håper å vekke barnas nysgjerrighet og undre oss sammen om 

samfunnet rundt oss.  

Aktivitetene vi skal gjøre denne måneden er at vi skal ut på tur å mate fugler, lage kostymer, tove 

spurver, lage smykker av gjenbruk og vi skal studere hva som råtner eller ikke når vi legger ting i 

bokser. Flere av aktivitetene som vi gjør, kan kanskje virke som at det blir litt vanskelige for de aller 

minste, men tanken er at dem skal få en begynnende erfaring om emnet og at vi gjør noe i sammen i 

et felleskap. Slik at vi får et felles ståsted, som vi kan snakke om og kan inspirere til lek.  

I uke 6 skal vi markere samefolkets dag, der vi skal se på bilder, høre på barnesangene som bæ bæ 

lille lam på samisk og tegne/male flagget.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen oss på Dråpene: 

helen, Charlotte, tove og stine. 

Samspill mellom barn: 

I rammeplanen for barnehagen er det et avsnitt om viktigheten med å jobbe med samspillet mellom 

barn. Der barn får en forståelse for sosiale forhold, erfarer mestring av sosiale ferdigheter og 

deltakelse i et fellesskap. Barn har behov for å inngå i stimulerende samspill for å utvikle seg. 

Samspill foregår i omsorgssituasjoner, lek og læringssituasjoner, med andre ord i alle daglige 

situasjoner i barnehagen. Barn lærer å samhandle med andre gjennom enkeltopplevelser, utprøvinger 

og erfaringer. Der de lære å ta vare på seg selv og hverandre. For å handle omsorgsfullt og gjøre etisk 

begrunnede valg trenger barn mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i samvær med andre. Å 

oppleve mestring i samspill med andre er en betydningsfull del av hverdagen, slik at enkeltbarnet skal 

lykkes og trives, og for at barnet skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltager i samspillet med de 

andre barna.  

I samspill mellom barn oppstår det også konflikter. I slike hendelser er det også mye læring som 

oppstår. Der dem blant annet lærer om sine og andres grenser, empati, at en må stå opp for seg selv og 

at en kan mestre vanskelige situasjoner. I konflikt situasjoner er det derfor viktig å la barna få 

mulighet til å forsøke å håndtere konfliktene selv. Hvis barna ikke klarer å håndtere konflikten på 

egen hånd, kan den voksne bidra som mekler eller støttespiller.  

Vi på avdelingen tas ofte opp temaet vennskap og positivt samspill i samtale med barna daglig. Der vi 

snakker om hva en god venn er, dele, være uenige, dytte/slå, ordne opp og følelser. I dette arbeide 

bruker vi av og til konkreter eller eksempler som gjør at barn kan gjenkjenne situasjonen. Gjennom 

veiledning i hverdagen gir vi barna kunnskap og erfaring i hvordan man inngår i en god relasjon. 

Informasjon: 

- Den 16. februar blir det fastelavn kafe med foreldre og barn i barnehagen kl 14.30 

- Husk t-skjorter til kostymene til karnevalet. Blir vanskelig å bli ferdig med dem, hvis det blir så sent 

innlevert. Karnevalet skal være den 24 februar.  

- Uke 6 blir min siste uke før jeg går ut i permisjon. Takk for et fint samarbeid og at jeg har fått blitt 

kjent med deres søte små.   

 

  

 

 



Felles sanger på huset i forhold til prosjektet «Fra jord til bord»: 

Hva sier den kua?:  

Hva sier den kua som går i enga 

Mø 

Og hanen som galer i sky 

Kykkeli ky 

Hva sier den grisen som går i bingen 

Nøff nøff 

Og sauen som beiter i li 

Bæ 

 

Når kråka klappen takten: 

 

Når: 

Kråkene klapper takten 

til min lille kråkesang 

Når kråkene klapper takten 

så blir den passe lang 

Men, når: 

Elgene klapper takten 

til min lille kråkesang 

Når elgene klapper takten 

så blir den altfor la -a-ang 

Men, når: 

Myggene klapper takten 

til min lille kråkesang 

Når myggene klapper takten 

så blir den altfor kort! 

 

Kua mi, jeg takker deg: 

Kua mi jeg takker deg 

Deilig melk du gir til meg 

Hver en dag jeg til mitt brød drikker melka di så søt. 

 

 

 

 

 



Kom, skal vi klippe sauen: 

 

Kom skal vi klippe sauen i dag 

Klippe den bra ja klippe den bra 

Så skal vi strikke strømper til far 

Svinge oss glad i dansen 

Surr surr surr surr surr surr 

Rokken vår går garnet vi får 

Surr surr surr surr surr surr 

Svinge oss glad i dansen 

 

Tusenben gikk ut i sølevær: 

 

Tusenben gikk ut i sølevær, 

Og ble våt på alle sine tær. 

Han fikk snue etter han kom hjem, 

Lå i feber førti komma fem. 

Så kom doktor Svinepigg-i-pigg, 

Han ble sint og gryntet: "bare ligg. 

Hvordan kan du finne på å gå 

Uten støvler og kalosjer på?" 

"Ja men doktor, det må du forstå, 

At skal jeg ta tusen støvler på, 

Ville jeg antagelig bli klar, 

Til å gå på tur i januar." 

 

Har du hørt historien om de tre små fisk: 

Har du hørt historien om de tre små fisk 

Som endte deres liv på en fiskehandlers disk 

Og de svømte og de svømte 

Og de svømte rundt 

For deres mor hadde sagt at svømming var sunt 

Bob bob daddy daddy bob bob suu 

Bob bob daddy daddy bob bob suu 

Bob bob daddy daddy bob bob suu 

Den ene het per og den andre het hans 

Den tredje vet jeg ikke for han var utenlands 

Og de svømte og de svømte og de svømte rundt 

For deres mor hadde sagt at svømming var sundt 

Bob bob daddy daddy bob bob suu 

Bob bob daddy daddy bob bob suu 

Bob bob daddy daddy bob bob suu 


