
                    Tema: Den levende skogen                     SEPTEMBER 2015

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
(31.8-4.9)

Inne/utedag

Språkgruppe 

Temadag: vi deler oss i 
grupper

Bading 13-14

Lekegruppe

Inne/utedag Turdag

Språkgruppe

Turdag

Vi lager mat på tur

Hipp hurra Patrick 4 år
6.9!

Uke nr 37
(7-11.9)

Inne/utedag

Språkgruppe 

Turdag

Vi lager mat på tur

Turdag Temadag: vi deler 
oss i grupper

Brannvesenet kommer på 
besøk!

Uke nr 38
(14-18.9)

Bading for Henrik, Patrick 
og Lars

PLANLEGGINGSDAG 
– BHG STENGT!

Temadag: vi deler oss i 
grupper

Bading 13-14

Lekegruppe 

Inne/utedag Turdag

Språkgruppe

Turdag

Vi lager mat på tur

Uke nr 39
(21-25.9)
 

Inne/utedag

Språkgruppe 

Turdag

Vi lager mat på tur

Hipp hurra Robin 4 år!

Turdag Temadag: vi deler 
oss i grupper

Språkgruppe 

Gruppedag

Lekedag

Uke nr 40
(28.9-2.10)

Bading for Karen, Cornelius 
og Ravn

Inne/utedag

Språkgruppe 

Temadag: vi deler oss i 
grupper

Bading 13-14

Lekegruppe

Inne/utedag Turdag

Språkgruppe

Turdag

Vi lager mat på tur

 



Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

August  har vi brukt til å bli godt kjent med hverandre. Trygghet og gode rammer er viktig for alle. God tilknytning danner 

grunnlaget for lek og læring. Det er 5 nye barn som har kommet fra blåbærbarna, og 2 nye 

fra andre barnehager, samt at det begynner 1 nytt barn nå i september. Barna bygger 

relasjoner, og nye bånd dannes. Den første tiden er det viktigste at barna blir trygge og har 

en god tilvenningsperiode. 

Vi har hatt mange flotte lekegrupper, med flotte samspill mellom både barn og voksne. Vi 

har også vært på turer i skog og mark, plukket blåbær, sett etter ekorn, disset, sett en død 

fugl, funnet gamle stubber, sett pinnsvin, spist ute i det fri og mye mer. Vi har lekt med den 

magiske sanden, som er en utrolig flott aktivitet som stimulerer den taktile sansen. I tillegg 

har vi vært på banen og hatt gym og syklet. I tillegg til alle lekene vi gjør på uteområdet, på 

snurredissen, klatrestativet, seilebanen, dissene osv. Dissing er en god aktivitet som 

stimulerer barnets vestibulære sans. Vi finner mange gode motoriske utfordringer på vårt 

uteområdet, og på turer. I tillegg legger vi vekt på gode samtaler, og språkstimulerende 

aktiviteter i hverdagen. 

Vi har gym på fotballbanen. Hopper mellom de gule  
strekene. Avstand, balanse, fart, koordinasjon og 
farger er noen av elementene i denne leken.



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Denne måneden begynner vi med prosjektet vårt «den levende skogen». Vi skal de neste tre månedene fokusere på alt som 

har med skogen å gjøre. Vi skal blant annet bli kjent med hvem som bor i skogen, ulike trær, lære sanger, lære hvordan vi 

skal behandle naturen, plukke boss og mye mer. Denne måneden begynner vi å snakke om hvordan vi skal behandle naturen, 

og hvorfor det er viktig å ta vare på den. Vi vil plukke boss, og snakke og undre oss rundt dette sammen med barna. Vi vil 

også vise barna ulike ting i skogen, og samtale om dem. Nåletrær og løvtrær, bark, pinner, kongler og mose er bare noe av 

det spennende vi kan utforske ute i naturen. Vi skal snakke om høsten, og hva som skjer i naturen om høsten. Hva skjer med 

bladene? Hva skjer med dyrene? Barnas undring står sentralt i vårt arbeid. Vi skal samle naturelementer, og bruke disse i 

skapende prosesser. Vi skal male, bygge og utforske. Vi skal forberede oss til høstfest i oktober, hvor barna skal lage egne 

produkter. Vi har temadager hvor vi deler oss i grupper, og har ulike aktiviteter. Vi skal også lage mat på tur, og vårt ønske 

er at barna skal få være delaktige så langt det lar seg gjøre. 

Vi vil ha faste språkgrupper, hvor vi leker med ord, lyder og språket. Vi vil ha en lekende tilnærming til å arbeide med 

språket, og være bevisst vår rolle som språklige rollemodeller. Språklæring finnes i alle situasjoner, og det er vårt fokus at 

den daglige samhandling og samtale er aller viktigst for god språkutvikling. Barna som trenger det mest vil være med flest 

ganger på språkgrupper, men dette er også noe alle barna vil kunne få være med på av og til. 



Vi vil ha lekegrupper og aktiviteter med fokus på samspill og samspill. Vi ønsker å støtte barna i sitt samspill og 

kommunikasjon med resten av barna. I vår barnehage bruker vi også tegn til tale for å støtte barna med dette. Hver dag etter 

frokost vil vi ha en morgensamling, hvor vi synger en god morgen sang, går gjennom hva som skal skje ila dagen(dagtavle), 

og har morgengym. Dette gir barna en oversikt over hvordan dag

Vi vil også ha ulike lengre samlingstunder med ulikt fokus, både inne og ute. Det er klart at det også vil være viktig for oss  

fremover at barna skal bli trygge. Barna skal også få svømme i terapibadet denne måneden. Dette står på planen. Fint om 

dere gir tilbakemelding og barnet ikke skal/kan bade.

Vi har funnet en død fugl. Vi utforsker og undrer oss sammen med 
barna.

Vi kjenner og ser på lyng ute på tur. Vi utforsker alt vi ser på turene 
våre, og samtaler med barna om dette.



Dagtavlen i bruk. Brukes på morgensamling, hvor 
den viser dagens aktiviteter.

Vi fant et pinnsvinn. Den var litt redd, så vi måtte 
være stille og veldig forsiktig.

Pinnsvinnet i farten! Lille vennen var veldig liten, så 
den var ikke stor nok til å gå i dvale. Den er nå i 
fosterhjem hos Maria :-)



Praktiske opplysninger:

 Dersom barnet skal på bading må dere ha med badetøy, armringer og bilsete. Bilsetet settes foran barnehagen, ved 
garderobene. Vi ønsker at dere blåser opp armringene før dere tar de med!

 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. 

 Planleggingsdag 14.9 – barnehagen stengt!

 Foreldremøte 24.9 kl. 18-19

 Husk drikkeflaske!

 Husk å merke alt tøy! Vi forventer at dere holder orden i barnets garderobe, at barnet har nok skiftetøy, og tøy etter årstid. 
Joggesko, vintersko, støvler, dess og regntøy er fint om er tilgjengelig i barnehagen fremover. 

 Planer kan endre seg. Fint om dere er i barnehagen til ca 930, eller gir beskjed dersom dere blir senere. 

 Vi prøver å skrive dagen dag, og/eller fortelle noe om dagen som har vært. Spør oss gjerne hva vi har gjort ila dagen! 

 Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på!

 Personalet på Spurvene er Fredrik Eide(pedagogisk leder), Kaytline Lizana og Monica Thorsen.

 Tlf nr Spurvene: 45 83 22 48


