
Månedsbrev for februar 

 

Nå er vi alt ferdige med den andre vintermåneden, håper den siste 

vintermåneden kommer med noe snø til oss Vi har brukt januar måned til 

tilvenning av nye barn. Dette har gått kjempe fint og alle har tatt så godt i mot 

Ane, Anlaug og Julie  

I februar skal vi ha tema «Bamsefar sin fødselsdag» fra hakkebakkeskogen. Vi 

forteller dette eventyret i samlingsstund. Vi snakker litt mer om bamsefar, at 

han er en bjørn, hva bjørner spiser, hvor de bor ol.  

«Bamsefars sin fødselsdag» blir temaet til årets karneval som vi feirer torsdag 

16. februar. Denne dagen blir det stor fest, vi skal feire at bamsefar fyller 50 år i 

år, vi kler oss ut som Mikkel Rev og Klatremus (kostymer lager vi her i 

barnehagen, slik at dere foreldre ikke trenger å tenke på noe til denne dagen) 

Til lunsj skal vi kose oss med hjemmelaget grønnsakssuppe 

Denne måneden skal vi fokusere på nye smaker, vi kjøper inn forskjellige 

grønnsaker og frukter som skal åpne våre smakssanser. Det kommer til å bli 

mange nye smaker for både store og små 

Merkedager denne måneden: 

 Vi feirer samedagen 6.februar 

 Vi feirer bamsefar sin fødselsdag 16. februar (Karneval) 

 3 mars er det planleggingsdag, da er barnehagen stengt 



I uke 9 er det vinterferie, vennligst si ifra til personalet om barnet deres skal ha 

noe fri 

Vi skal ha et ekstra fokus på disse sangene denne måneden. Gjerne syng 

hjemme også 

«Grønnsakspisersang» 

Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen,  

han blir så doven og så lat og veldig tjukk i magen. 

 

Men den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter,  

tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille.  

Han blir sånn passe mett i magen, glad og lystig hele dagen  

og så lett i bena at han ikke kan stå stille. 

 

Den som vil ha bare kjøtt og spiser sine venner,  

han blir så doven og så trøtt og får så stygge tenner. 

 

Men den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter,  

tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille. 

 

Han blir så grei mot dem han kjenner og får mange gode venner,  

og får like fine tenner som en krokodille. 

 

Bamsens fødselsdag  

I skogen skulle være fest 



hos Bamsefar i lia, 

for Bamse fyller femti år 

omtrent på denne tia. 

Gamle snille bamsen vår 

fyller femti år i år. 

Hei hurra for Bamsefar, 

som er så snill og rar! 

Og ugla fløy fra tre til tre 

og ropte hele natten: 

I morgen skal det være fest 

hos bjørnen klokken atten. 

Bamse bamse bamse bra! 

Fødselsdag skal bamse ha! 

Hei hurra for Bamsefar, 

som er så snill og rar! 

Og reven skulle skaffe kjøtt 

og være kokemester 

og bake brød og lage mat 

til femogtjue gjester. 

Det skal nok bli bamselag 

på den store bamsedag! 

Hei hurra for Bamsefar, 

som er så snill og rar! 

Og reven dro til bondens gård 



på sine raske føtter 

og hentet åtte høner og 

en sekk med gulerøtter. 

Bamse bamse bamse grå, 

stekemat skal Bamse få. 

Hei hurra for Bamsefar, 

som er så snill og rar! 

Og dagen kom med fuglesang, 

det var et helt orkester. 

Og Bamse gikk og hilste pent 

på alle sine gjester. 

Bamsefar, god dag, god dag, 

det er Bamses dag i dag. 

Hei hurra for Bamsefar, 

som er så snill og rar! 

 

 


