
 

Tema: Den levende skogen                                           OKTOBER 2015 

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

samspillet i naturen. 
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MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA OKTOBER 2015 

Hva har vi gjort forrige måned?  

I September har vi kommet i gang med planer. Gruppen har begynt å sette seg og vi voksne begynner å bli godt kjent med barna. I september 

hadde vi brannvernuke der vi snakket om hva brann er. Vi sang sanger for å lære oss huskeregler slik at vi husker tlf nr til brannvesenet. Brann i 

seg selv er et skummelt ord, men vi prøvde å få til gode samtaler rundt hva en brann er og hva som kan forårsake en. Høydepunktet var nok 

besøket av de kjekke brannmennene som fortalte om utstyr og mer på en barnevennlig måte. Alle som ville fikk spyle med brannslangen og sitte 

inni brannbilen. Brannmenn er populære blant barn 

 

Vi prøver på Mosebarna og være aktive med turer og hinderløyper osv. Hinderløype er noe som vil gå igjen hele året. Barna var super motiverte 

og syntes at dette var moro. Nivået er forskjellig, noen stuper kråke uten problem mens andre trenger en hjelpende hånd no i starten. Men gøy å 

se den flotte innsatsen barna viser. Turer er det også blitt. Ut på tur er noe av det kjekkeste. Barna koser seg, er nysgjerrig og eventyrlysten. Noen 

bærer store stokker med seg mens andre holder en voksen i hånden. Alt er like fint. Det som er viktig er at alle for gode opplevelser og kanskje vi 

klarer å skape barn som trives med å være ute i naturen. Det hadde vært fint! 



 

 

På turene i september har vi hatt litt turbingo der barna skal prøve å finne forskjellige ting som kongler, innsekter, trestammer osv. Barna er 

ivrige og alle er like glade når de finner noe som matcher det som vises på arket de har med seg. Når vi er på tur ser barna dette meste som kryper 

på bakken. På bildet i midten fant de en liten krabat som trengte litt hjelp, og det fikk den. Fint å se barna vise at de bryr seg 

På tur i skogen er det også et klatrestativ eller to. Barna liker veldig godt å klatre og det er mye motorisk trening i dette. Noen klatrer høyt mens 

andre er litt mer forsiktig. Det viktigste er at barna for utfordre seg selv på det nivået de er på.  

Vi skal også prøve å bruke materiale som finnes i skogen til å være litt kreative. Vi har kommet i gang med å lage hjerter av rognebær.  

 



 

 

Hva vil vi jobbe med denne måned? 

I Oktober vil vi fortsette med å ha fokus på natur, vi ønsker å gi barna gode opplevelser i naturen, og oppleve glede ved å ferdes ute. Vi ønsker 

også å lære barna at vi må ta vare på naturen, og da spesielt i nærmiljøet siden det er der vi befinner oss mest. (Lære å ta hensyn og vise respekt 

for dyr og planter). Vi ønsker å få barna til å undre seg, stille spørsmål og vi ønsker gode samtaler der barna sine tanker er i fokus. Vi skal også 

ha samlinger om hva som finnes i skogen. I oktober vil det kanskje bli om maur, marihøne eller ekorn. Eller noe helt annet som barna viser 

interesse for når vi er på turer i skogen.  

 

 

Vi vil ha språkgrupper, der vi leker med ord og lyder. Vi voksne må være gode rollemodeller for alle, spesielt for de som trenger det lille ekstra. 

Språkgruppene er viktig men vi må prøve å ha språket i fokus gjennom hele dagen. Dette gjennom måltider, påkledning, samlinger, i lek, på turer 

osv.  

 

 



 

 
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. 

 

 Høstfest 21.10 kl. 15-16-30 

 

 Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på! 

 

 Personalet på Mosebarna er Thomas (pedagogisk leder), Aina, Silje og Mette. 

 

 Viktig å merke tøy og viktig å sjekke at barnet har det som trengs. 

 

 

 


