
	  

Tema: Meg selv på naturlekeplassen  November 2014                                                                
MÅL: At barna blir kjent og trygge på hverandre 

 
 
 
 

Mandag Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag Fredag   
 

Uke nr 45 
 

3.   
 

 Tur i nærmiljøet 

4. 
          
Språksamlinger og 
formingsaktiviteter 

                   5. 
 Grupper på tvers 
for 2012 barna 
 
Jobber med tema 

              6. 
  Aktiviteter på 
fotballbanen          
           
 

            7. 
 
PLANLEGGINGSDAG 
 

Uke nr 46 
 

               10. 
Tur i nærmiljøet 

               11. 
Inne/ute aktiviteter 
Formingsaktivitet 

                  12. 
Inne/ute aktiviteter 
Grupper på tvers for 
2012 barna 

              13. 
Inne/ute aktivitet 
 

             14. 
Inne/ute aktivitet 
Språksamling 

Uke nr 47 
 

               17. 
 
Tur i nærmiljøet 
Bading 

               18. 
 

 Bakedag 

                  19. 
 
Besteforeldredag 
 

                20. 
              

Bakedag 

             21. 

Trollfest sammen 
med blåbærbarna og 
maurtuen  

Uke nr 48 
 

               24. 
 Tur i nærmiljøet 
Bading 

25. 
Vi pynter 

pepperkaker 
 

                  26. 
Vi pynter 

pepperkaker 

                27. 
Aktiviteter på 
fotballbanen 

              28. 
Inne/ute aktiviteter 
Språksamlinger  

Uke nr 49 
 

               1. 
Tur i nærmiljøet 
           

                2. 
Formingsaktiviteter 

3. 
Formingsaktiviteter 

4. 
Aktiviteter på 
fotballbanen 

5. 
Inne/ute aktiviteter 
Språksamlinger  



	  

 

MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE NOVEMBER 2014 

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

I oktober har vi forberedt oss til høstfesten som vi har hatt. Det har 
fremdeles vært dramatisering og øving på eventyret ”de tre bukkene 
bruse”. Det har vært ekstra fokus på sangen ”bukkene bruse”. Dette 
var sangen som vi sang på høstfesten. Barna har blitt kjempe flinke 
til å synge og nynne med til sangen, selv om mange ikke ville synge på 
høstfesten. Hører mange av barna nynner og synger på denne sangen 
ute og i annen lek. Dere foreldre hører kanskje noen strofer hjemme 
også☺  

Av andre forberedelser har vi gått turer for å finne stein, pinner og 
kongler til formingsaktivitetene våre. Det ble steintroll og uro som 
dere fikk med hjem på høstfesten.  

Vi takker så masse for kjempe godt oppmøte og alle pengene som 
kom inn til tv-aksjonen ”vann forandrer alt”. Småbarnsavdelingene 
samlet inn ca. 4500kr. Strålende☺  

Når vi har vært på tur denne måneden har vi også samlet mose, 
pinner, kongler, gress og andre naturmaterialer som vi har laget oss 
troll i skogen av. Mange av barna var kjempe engasjert i dette . Her 
får de virkelig brukt sansene sine til å ta og føle på det vi har i 
skogen. Noe er glatt, sleipt, vått, tørt, hardt, tungt, lett. Masse 
spennende begreper for barna og jobbe med på tur og også ellers i 

Nå i november skal vi gjøre siste innspurt på temaet vår. Vi forbereder 
oss til trollfest og avslutter temaet vårt. Det blir fellessamling for 
småbarnsavdelingene med mye trollerier. Vi kler oss ut i t-skjortene 
som er blitt malt på. Alle skal få kle seg ut som troll.  

Det jobbes videre med språkgrupper og begrepsutvikling. Vi bruker 
kortene våre med PCS symboler for å være mer tydelig i 
kommunikasjonen.  Det brukes også pad, for at det skal bli enklere for 
de yngste barna å lære seg sangene vi bruker. 

I uke 47 begynner vi med baking. Vi baker pepperkaker til 
julekalenderen som vi skal henge i vinduet vårt. Det blir også laging av 
hemmeligheter, som barna kan ta med hjem til jul og legge under 
juletreet. Planleggingen er godt i gang☺  

Praktiske opplysninger: 

Husk planleggingsdag fredag 7. November. 

19. november er det besteforeldredag. 

Denne dagen får besteforeldre komme i barnehagen og være  
med barnebarna sine. Vi baker og lager hemmeligheter 



	  

barnehagen. 

Hver morgen bruker vi ekornet Truls i morgensamlingen vår. Han 
har alltid med seg informasjon om dagens vær, og hva man må kle på 
seg for å gå ut. Vi snakker om dagen i dag, og hva vi skal gjøre. 
Tilslutt har Truls med seg et kort med en sang vi synger. Barna er 
engasjerte og synger med. Kanskje noen har snakket om Truls 
hjemme?  

 

 

Oktober måned i bilder: 

 

sammen. Det varer fra 10.00-11.30. 

For de som ikke har besteforeldre som kan komme, så kan 
man ha med en tante, onkel, en venn/venninne eller 
mamma/pappa.  

I midten av november blir det oppstart av foreldresamtaler. 

Telefonnr. til Huldrene er: 91004703 

Bading:  

Mandag 17/11 - Mie Helen og Tuva 

Mandag 24/11 – Alexander Edvard og  Anna 

 

 



	  

 



	  

 
 



	  

 

 


