
 

                             Tema: MEG SELV PÅ NATURLEKEPLASSEN                                                              

                                 Mål: AT BARNA BLIR KJENTE OG TRYGGE PÅ HVERANDRE 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag   

 
Uke nr 40 

 
 

   1. 

Samling med Hilde. 

Lek ute i barnehagen 

Gruppe på tvers. 

              2. 

Samling med Frøydis.         

Forming           

Lek ute før lunsj. 

            3. 

Samling med Frøydis 

Vi går på tur i 

nærområdet. 
Uke nr. 41 

SKOLENS 

HØSTFERIE 

6. 

Samling med Nina 

Lek ute før lunsj. 

7. 

Samling  

Lek ute før lunsj. 

                  8. 

Samling  

Lek ute/sykle
 

 

              9. 

Samling. 

Lek ute før lunsj. 

             10. 

Samling  

Lek ute før lunsj. 

Uke nr. 42 

 
               13. 

Samling med Nina. 

Språkgruppe for 2012 barna. Vi 

øver på begreper. 

Bading: Malin og Loke 

               14. 

Samling med Kaytline. 

Sofia og Ravn hjelper     

til med varm-maten    

Resten av barna: utelek 

                  15. 

Samling med Hilde. 

Gruppe på tvers. Vi 

jobber med tema. 

                16. 

Samling med Frøydis. 

forming 

Lek ute før lunsj. 

             17. 

Samling med Frøydis 

Vi går på tur i skogen 

og ser etter høstblader. 

Uke nr. 43 

 
               20. 

Samling med Nina. 

Språkgruppe for 2012 barna. Vi 

øver på begreper. 

 

                21. 

Samling med Kaytline. 

Loke og Isak hjelper til 

med varm-maten. De 

andre barna lek ute. 

                  22. 

Samling med Hilde. 

Gruppe på tvers. 

HØSTFEST 

                23. 

Samling med Frøydis. 

forming 

Lek ute før lunsj 

              24. 

Samling med Frøydis. 

Vi går på tur og ser 

etter høst-tegn 

 
Uke nr 40 

 
               25. 

Samling med Nina. 

Språkgruppe for 2012 barna. Vi 

Leker kims lek.            

                26. 

 Samling med Kaytline. 

 Karen og Iben A.     

 

27. 

Samling med Hilde. 

Gruppe på tvers. 

 

 

28.  

Samling med Frøydis. 

forming 

Lek ute før lunsj 

 

29. 

Samling med Frøydis. 

Vi går på tur og ser 

etter høst-tegn 

 



 

 

MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA OKTOBER 2014 

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

September har vi lagt bak oss og tar nå fatt på en ny og spennende 

høstmåned. I september har vi på blåbærbarna hatt fokus på tilvenning, 

meg selv og kroppen min. 

Det har vært en fin måned. Masse deilig vær og mye utelek har preget 

dagene.  

 

Vi har jobbet med temaet meg selv og kroppen min. 

I samlingene har barna fått lyttet til høy og lav lyd, fått kjenne på ting fra 

naturen uten å få se, fått smake på f.eks. sitron, eple, 

Vi har også laget munnmotoriske bevegelser når vi har sunget «mæ sa en 

liten grønn frosk». 

Barna er blitt introdusert for figuren Truls som er et ekorn. Han spør 

barna om hvilket vær det er ute, hva vi skal ha på oss når vi skal ut og 

hvilken dag det er.  

 

Om onsdagen har 2012 barna på småbarnsavdelingene vært samlet og 

dramatisert «de tre bukkene bruse», som de skal vise frem på høstfesten. 

 

I den kunstneriske verden har barna laget epletre, der stammen er Hilde 

sin arm og håndflatene til barna er eplene. Barna har også farget epler og 

høstblader med fargene gul og rød, som henger i greinen vår. Barna fikk 

erfare hva som skjedde når gul og rød maling ble blandet sammen. 

 

Vi har på turene og i barnehagen skog samlet inn mose, stein og kongler. 

Steinen har barna allerede begynt å male på, de skal bli til steintroll. 

Mosen skal brukes til hår til trollene. 

I oktober skal vi fortsette å jobbe med temaet: Meg selv på 

naturlekeplassen og målet er at barna skal bli trygge på hverandre. 

Vi skal fortsette å undre oss over det vi finner i naturen og skal utforske 

miljøet vårt. Når det er høst forandrer naturen seg, dette skal barna få erfare 

og lære om på turene fremover.  

Barna skal få trykke med epler og poteter på t-skjorter som skal brukes på 

trollefesten i november. Vi skal ta med oss malesakene ut og male på blader 

og steiner. Bladene tar vi også med oss inn. Vi maler på bladene og trykker 

fine bilder med de. 

Vi fortsetter med grupper på tvers. Vi skal jobbe med Bukkene bruse oppe i 

skogen i barnehagens uteområde frem til høstfesten. 

Noen sanger som vi skal legge vekt på i oktober: 

 «jeg har et lite eple», «bukkene bruse»,»hode,skulder,kne og tå», »du har to 

øyne», «trollemors vuggesang», »»tørke støv» «epler og pærer» og «høsten 

kommer» 



 

 
 
 
   

VIKTIG INFORMASJON: 

 Husk høstfesten 22 oktober. 

 Foreldremøte 2.oktober kl.18.00 

 Hver fredag er det lurt å ta med seg yttertøyet og 

støvler hjem. 

 Husk å merke klær og sko. Da blir alt lettere for 

oss 

 Alle planleggingsdagene finner dere på 

hjemmesiden 

  

 

 

 

  



 

 


