
 

                                        Tema: Klar, ferdig… BYGG!!!           SEPTEMBER 2014 

Mål: Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger.

  

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag   

 
Uke nr 36 

ORDENSBARN: 

Kaja og Lotte 

 
 

1.    

Svømming blå gr 

Tur rød gr    

2.    

         PIA 5 ÅR 
              TUR  

 

                   3. 

 Forming  

ute i naturen 
 

              4. 

            

          TUR  

 

            5. 

 

Førskolegrupper  

Uke nr 37 

ORDENSBARN: 
Nora og Mia 

               8. 

 

           TUR 

               9. 

 

              TUR  

 

                  10. 

FILLIP 5 ÅR  

Forming   

ute i naturen 

              11. 

 

            TUR 

             12. 

 

Førskolegrupper 

Uke nr 38 

ORDENSBARN: 

Lucas og Pia 

BRANNVERNUKE 

               15. 
 

PLANLEGGINGSDAG 

BHG STENGT 

               16. 

      

     TUR MED MAT 

            PÅ BÅL 

                  17. 

Matematikk  

ute i naturen 

                18. 

             TUR 

Vi lager fuglekasser 

             19. 

 

Førskolegrupper 

Uke nr 39 

ORDENSBARN: 
Sebastian og Theo 

               22. 

 Svømming rød gr        

 Tur blå gr          

                23. 

     

     TUR MED MAT 

            PÅ BÅL 

                  24. 

Matematikk  

ute i naturen 

                25. 

             TUR 

Vi lager fuglekasser 

              26. 

 

Førskolegrupper 

Uke nr 40 

ORDENSBARN: 
Trym og Henry 

               29. 

 

           TUR 

                30. 

      TUR MED MAT 

            PÅ BÅL 

   



 

                                                     MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva har vi gjort forrige måned??? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

Nå er de første ukene gått og vi har blitt bedre kjent med hverandre. 

Det ser ut som barna trives godt og det er stas å være en Hauk !!! Vi 

har snakket mye om våre forventinger til siste året i barnehage, 

barna fortalte hva de selv føler og det er ikke «bare bare» å være 

Hauk. Nå er de eldst i barnehagen og det er et ansvar som følger med 

det -  «å passe på mindre barn, å lære de å være grei med 

hverandre og å lære tall og bokstaver» . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Vi har vært på mange Hauke turer, hatt mange formingsaktiviteter, 

vi har sunget og danset, vi har plukket blåbær og vi har vært ofte på 

fotballbanen hvor vi har hatt kappløp, syklet og turnet.  

«Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de 

argumenterer og er på jakt etter sammenhenger». Vi kommer til å ha 

fokus på den matematiske i hverdagen gjennom lek og planlagte 

aktiviteter.  

Vi er førskolegruppa!!!! Vi vil danne fellesskapsfølelse gjennom 

samlingsstunder hvor vi vil snakke med barna om tanker og følelser 

rundt skolestart. Vi skal øve oss på å tegne oss selv. Dette gjør vi igjen 

på slutten av året og ser på tegneutviklingen.  Fin motorisk trening blir 

viktig både i denne perioden samt i løpet av hele året. 

Barna skal få kjennskap til ulike redskaper og verktøy (sag, hammer). 

Vi skal bygge fuglekasser som vi skal henge i skogen.  

Førskolegrupper  Hver fredag skal vi ha førskolegrupper. I disse 

gruppene vil vi forberede barna på skolestart og legge til rette for en fin 

overgang fra barnehage til skole. Vi vil bruke lek som læringsmetode 

når vi gjennomfører aktiviteter. Vi vil at barna skal lære seg ferdigheter 

og oppleve mestring! Vi vil gjennom voksenstyrte aktiviteter forberede 

barna på møtet med skolehverdagen! Det er for eksempel viktig at 

barna kan holde blyanten på riktig måte, kjenne igjen sitt eget navn, 

klare seg selv i do/garderobesituasjon o.l 

 

 

 



 

 

Og vi skal plukke epler i to røde spann,  

og vi skal plukke epler i to røde spann.  

Og vi skal plukke epler, og vi skal plukke epler.  

Og vi skal plukke epler i to røde spann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har samlet på kaffebiller, fluer og edderkopper og noen av dere 

har sikkert hatt glede av å få de med seg hjem   Barna er kjempe  

opptatt av det og vi har hatt mange flotte samlinger rundt dette tema.  

 

 

    Hver andre mandag gjennom hele året skal vi ha svømming i Askøy    

Hallen.  Dette gleder vi oss til   Nærmere informasjon kommer ! 

  Husk å sjekke at barna har nok skifte klær, varme klær, regntøy og 

støvler. Vi går inn mot våte dager og det er viktig for at alle skal trives 

ute  

         

                                                

                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Praktiske opplysninger: 

  

                  Tlf nr til Haukene: 45 83 22 47 

 

 


