
                    Tema:Den levende skogen                                        SEPTEMBER 2014

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og 
samspillet i naturen.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke nr 36 1.   
Turdag

Skattejakt i skogen

2.   
Gruppedag

Språkgrupper

                   3.
Turdag

Musikksamling

              4.
Turdag

Lesestund

            5.
Gruppedag

Språkgrupper

Hipp hurra Patrick 3 år 6.9!
Uke nr 37                8.

Turdag
               9.
Gruppedag

Språkgrupper

                  10.
Utedag i barnehagen 

Gym

              11.
Turdag

Lesestund
            

             12.
Gruppedag

Språkgrupper

Uke nr 38
BRANNVERNUKE

               15.
PLANLEGGINGSDAG
BHG STENGT

               16.
Gruppedag

Språkgrupper

                  17.
Turdag

Musikksamling

                18.
Turdag

Lesestund

             19.
Gruppedag

Språkgrupper

Uke nr 39                22.
Utedag i barnehagen

Hipp hurra Robin 3 år!

Bading

                23.
Gruppedag

Språkgrupper

24.
Utedag i barnehagen 

Gym

                25.
Turdag

Lesestund

              26.
Gruppedag 

Språkgrupper

Uke nr 40                29.
Utedag i barnehagen

Bading

                30.
Gruppedag

Språkgrupper

 



MÅNEDSBREV FOR SPURVENE

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

Den første måneden er over, og vi har hatt en veldig fin 
tid sammen. Det er mange nye barn på avdelingen som 
skal bli kjent med sin nye avdeling, nye voksne og nye 
barn. I tillegg har vi vært så heldig å bli kjent med tre 
helt nye barn, og vi gleder oss veldig til å bli enda bedre 
kjent. Det er viktig for oss at vi den første tiden lar 
barna bli trygg og har en god tilvenningsperiode. 

Vi har hatt mange flotte lekegrupper hvor voksne og 
barn har fått blitt kjent og hatt flotte samspill i 
fellesskap både inne og ute. I tiden fremover vil vi 
komme oss mer ut på tur i skog og mark. 

Vi har så klart tilbragt mye tid ute, og lekt på 
barnehagen sitt område, på snurredissen, i 
klatrestativet, i skogen, på dissene, seilebanen osv. Vi 
har også hatt masse dager med sykling, gym og 
motoriske utfordringer.

Denne måneden begynner vi med prosjektet vårt «den levende skogen». Vi skal i 
de neste tre månedene fokusere på alt som har med skogen å gjøre. Vi skal bli 
blant annet bli kjent med ulike dyr som bor i skogen, ulike trær, lære sanger, 
samtale om skogen og naturen, og lære hvordan man skal behandle naturen, 
naturvett(være bevisst i forhold til boss i skogen). 

Denne måneden begynner vi å snakke om hvordan vi skal behandle naturen og 
hvorfor det er viktig. Vi vil sortere boss inne på avdelingen, og vil ha med poser på 
tur for å kunne plukke med oss boss. Vi skal også vise barna ulike ting i skogen, og 
samtale om dem. Vi vil ha musikksamling og lesestund på tur, hvor vi gjerne 
fokuserer på sanger og tekster som omhandler naturen. Vi vil også bruke skogen i 
kreative prosesser, og vil male og tegne ute i skogen, samt oppfordre til kreativ lek 
i skogen. 

De eldste barna vil starte opp med å ha grupper på tvers med de eldste barna, og 
dette vil være på tirsdagene. De andre barna vil bli delt i grupper med barn på 
egen avdeling. I disse gruppene vil det variere hva barna gjør. Det kan være gym, 
tur, forming, konstruksjonslek, språklek osv. Vi vil også ha faste språkgrupper 
hver uke, hvor vi vil leke med ord, lyder og språket. Vi vil ha en lekende 
tilnærming til å arbeide med språk, og ønsker i tillegg å være gode språklige 
rollemodeller for barna. 

Vi kommer også til å ha en utedag i barnehagen, der vi er ute og leker i 
barnehagen, og gjerne oppe i skogen. Vi vil også gjennomføre gym aktivitet denne 
dagen. Det kommer gjerne til å være et ekstra fokus på motorikk . 

Det er også klart at vi vil fortsette å ha fokus på at barna skal bli trygge og få en 
god tilknytning hos oss. Vi skal også få svømme i terapibadet denne måneden. 
Informasjon om tider på dette kommer. 

Hver dag vil vi ha en morgensamling etter frokost, hvor vi synger god morgen 
sang, går gjennom hva som skjer den dagen, samt gjennomfører morgengym. Vi vil 
også gjennomføre lengre samlingsstunder med ulikt fokus. Vi vil også lage 
skattekart og gå på skattejakt i skogen. Vi vil lage pirat tegninger, som vi skal gi til 
røde kors Askøy senteret. Vi vil også gjennomføre nasjonal brannvernsuke i 
barnehagen i uke 38. 



Praktiske opplysninger:

 Dersom barnet skal på bading må dere ha med badetøy, armringer og bilsete. Bilsetet settes foran barnehagen, ved 
garderobene.

 Vi har lekedag kun siste fredag hver måned.

 Vi oppfordrer på det sterkeste til å ikke komme under frokost mellom 830-0900, da dette forstyrrer barna som sitter ved 
bordet. 

 Barnet kan gjerne ha med egen matpakke til frukten. Vi opplever at mange barn er veldig sulten på denne tiden. Fra oktober 
vil prisen for matpenger stige, og vi vil da kunne tilby barna ekstra mat til frukten.

 HUSK! MERK alle klærne til barnet! Vi har ikke mulighet til å ha oversikt over alle klærne i barnehagen, så klærne MÅ 
være merket!


