
 

                             Tema: MEG SELV PÅ NATURLEKEPLASSEN                                                              

                                 Mål: AT BARNA BLIR KJENTE OG TRYGGE PÅ HVERANDRE 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag   

 
Uke nr 45 

 
 

3.Samling med Nina 

Sivert sin første dag i 

barnehagen-tilvenning. 

Lek ute før lunsj. 

4. Samling med Kaytline 

Tilvenning Sivert 

Lek ute før lunsj, vi lager 

mat til maurtuen. 

5. 

Samling med Hilde. 

Tilvenning Sivert. 

Lek ute i barnehagen 

 

              6. 

Samling med Frøydis.         

Forming           

Lek ute før lunsj. 

            7. 

PLANLEGGINGSDAG 

BARNEHAGEN 

STENGT! 

Uke nr. 46 

 
10. 

Samling med Nina 

Språkgruppe for 2012 barna. 

Lek med begreper. 

Lek ute før lunsj. 

11. 

Samling med Kaytline 

Lek ute før lunsj, vi lager 

mat til maurtuen 

                  12. 

Samling med Hilde 

Lek ute 

 

              13. 

Samling med Frøydis 

Forming 

Lek ute før lunsj. 

             14. 

Samling med Frøydis 

Vi går på tur i skogen 

 

Uke nr. 47 

 
               17. 

Samling med Nina. 

Språkgruppe for 2012 barna. 

Lek med begreper. 

Bading: Karen og Ravn 

               18. 

Samling med Kaytline. 

Lek ute før lunsj, vi lager 

mat til maurtuen. 

                  19. 

BESTEFORELDRE-

DAG KL.10.00-11.30 

VI SKAL BAKE. 

                20. 

Samling med Frøydis. 

forming 

Lek ute før lunsj. 

             21. 

Samling med Frøydis 

Vi går på tur i skogen 

 

Uke nr. 48 

 
               24. 

Samling med Nina. 

Språkgruppe for 2012 barna. 

Lek med begreper. 

Bading:Iben Alice og Isak 

                25. 

Samling med Kaytline. 

Lek ute før lunsj, vi lager 

mat til Maurtuen 

                  26. 

Samling med Hilde. 

 

                27. 

Samling med Frøydis. 

forming 

Lek ute før lunsj 

              28. 

Samling med Frøydis. 

Vi går på tur . 



 

 

MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA NOVEMBER 2014 

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

Oktober har vært en kjempe fin måned. Det har vært mange fine dager i 

solskinn og det har vært vind og regn en del dager. Barna liker godt å 

være ute uansett vær og vind og finner alltid på noe kjekt. Vann, jord og 

sand er alltid like gøy. 

 

I oktober har vi samlet inn blader fra turene våres. Disse bladene tørket vi 

og barna lagde fine trykkbilder av bladene. Stofftrykk på t-skjorter med 

epler og poteter er godt i gang og barna synes det er gøy med en annen 

måte å male på. Disse t-skjortene skal brukes når det er trolle fest i 

midten av november. 

På turene har vi også samlet inn steiner som skulle bli til troll. Trollene 

ble laget ferdig der barna limte på hår(mose) og øyne på steinen.  

Vi har også vært i skogen og laget troll av 

naturmateriale. Det har vært en del vind i oktober 

og den har vi lekt oss med på fotballbanen. Vi 

lagde posedrager som barna lekte med i vinden. 

De syntes det var veldig gøy å løpe med «dragen» 

i luften etter seg. Mye vann har det vært i det siste 

og med isoporseilbåter på den ene turen var veldig 

gøy. 

    

Den 3.november begynner Sivert August i barnehagen og vi gleder oss 

kjempemasse til å ta imot hanDet blir tilvenning i begynnelsen av 

november og planene vi har laget oss må kanskje vike litt. 

Vi begynner på den siste måneden for temaet vårt «meg selv på 

naturlekeplassen. Vi skal ha avslutning på temaet vårt i midten av november 

med trolle fest for alle barna på småbarnsavdelingene. 

Skogen i barnehagen er fantastisk for barna og de skal få bruke kroppen sin 

aktivt. Barna skal få erfare og se at de nesten ikke er blad igjen på trærne. 

Vi fortsetter i å lytte, føle og smake i samlingene. Barna skal få oppleve å 

bruke kroppen sin i forskjellige aktiviteter inne som ute. 

Barna skal få utvikle kjennskap og bevisstgjøring til kildesortering ved at 

barna skal få kaste mat i en beholder og papir i en annen etter måltidene. Vi 

skal snakke og vise om det å kaste boss i naturen. 

I november er det foreldresamtaler og jeg kommer til å henge opp en liste 

over dager og tider som dere kan skrive dere opp påDen kommer til å 

henge på ytterdøren. 

Den 19.november er det besteforeldredag fra kl.10.00 til 11.30.  



 

 

Barna laget et troll i skogen på den ene turen og vi sang «bukken bruse» 

sangen. 

 

I samlingene har barna fått høre om «de tre bukkene bruse», sunget 

«Tørke støv»,» jeg har et lite eple», trollemors vuggesang», «oppe på 

fjellet». Vi har også sunget andre barnesanger som nede på stasjonen, vi 

bygger oss en bil, høsten kommer, bjørnen sover. Vi har brukt 

instrumenter og bokser med innhold der vi laget lav og høy lyd. Aller 

gøyest var det med den høye lyden.» Den magiske posen liker barna godt 

der de kommer frem en og en og trekker noe fra posen. Vi har også fisket 

begreper med fiskestang der vi lærer begreper. Over, under og ved siden 

av har barna fått leke seg med i samlingene. 

 

Tusen takk til alle som kom og gjorde høstfesten i skogen så flott. 

 
 

VIKTIG INFORMASJON: 

 Husk planleggingsdag 7.november 

 Besteforeldredag den 19.november kl.10.00-11.30.Husk å ta 

med pepperkakeformer og kjevler merket med navn 

 Hver fredag er det lurt å ta med seg yttertøyet og støvler 

hjem. 

Dato for trollefesten vil dere få beskjed om når den er klar. 



 

 

 Husk å sjekke at barnet har byttetøy og riktige klær til 

årstiden. Det kan være lurt å sjekke kurven innimellom. 

  


