
                    Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 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 45
(2-6.11)

Inne/utedag

Minstestandard 
aktiviteter

Språkgruppe 

Turdag Baking – vi arbeider 
med pepperkakehuset

Turdag

Vi lager mat på tur

Baking – vi arbeider med 
pepperkakehuset

Sansemotorikk

Uke nr 46
(9-13.11)

Inne/utedag

Minstestandard 
aktiviteter

Språkgruppe 

Turdag Inne/utedag Turdag 

Vi lager mat på tur

Planleggingsdag – 
barnehagen stengt!

Uke nr 47
(16-20.11)

Inne/utedag

Juleforberedelser

Språkgruppe 

Turdag 

Vi lager mat på 
tur

Besteforeldredag

Vi lager julepynt og 
pepperkaker

Inne/utedag

Juleforberedelser

Juleforberedelser

Sansemotorikk

Uke nr 48
(23-27.11)
 

Inne/utedag

Juleforberedelser

Språkgruppe 

Turdag

Juleforberedelser

Inne/utedag Turdag 

Vi lager mat på tur

Juleforberedelser

Sansemotorikk

Lekedag

 



Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

Denne måneden har vi undret oss og vært nysgjerrig på ting som har med skogen å gjøre. Vi har snakket om tingene vi har 
funnet, både ute og inne. Vi lærer om naturvett, og passe på naturen. Å plukke boss er viktig!

Vi har laget ferdig våre fantastiske høst produkter laget med naturmaterialer. Vi laget ugler og båter, som vi solgte til dere 
på høstfesten. Det var også kjekt å se at noen av barna tok i bruk sin fantasi og lekte med uglene sine. Vil benytte 
anledningen til å takke for en kjekk høstfest. Vi har også snakket en del om at treet «lever» videre i barnehagen, i båtene 
osv. Det er greit å kutte ned et tre for å bruke det, men ikke for moro skyld, bare for å skade det. «Det er også laget av 
planker» sa en av guttene mens vi gikk forbi et hus. Vi øvde på flere høstsanger, som vi fremførte for dere på høstfesten. 
Sangene vi sang var «Høsten kommer», «Velkommen til den levende skogen» og tørke støv. 

Noen av barna har vært på bading, og hatt vanntilpasning. Vi har gjennomført flere språkstimulerende aktiviteter, som blant 
annet eventyr, sang, spill, puslespill, bøker, og ikke minst samtaler. Gode samtaler er viktig for barnas språklige utvikling. 
Snakk med barnet ditt, gjenta feil uttalte ord på korrekt måte (uten å gjøre barnet spesielt oppmerksom på det) og bruk enkle 
og korte forklaringer. Støtt barnet ditt i samtaler og lek med andre barn, utvid barnets begrepsforståelse og vis oppriktig 
interesse for det barnet forteller deg, er gode tips for god språkutvikling. Vi er hele tiden bevisst vår rolle som språklige 
rollemodeller.

Vi har vært på flere turer i skogen. Vi lager varm mat, og barna er deltagende. Måle opp, kutte til, røre osv. Vi er nysgjerrig 
på alt vi finner, og får mye god motorisk trening ved å gå i ulendt terreng. Barnas undring står sentralt, og vi bruker god tid 
på turene våre. «Nå er vi i den levende skogen!» utbrøt en av guttene på en av turene våre. Vi har også funnet gamle 
jernstenger, som vi har tatt med oss til barnehagen for å skape nye ting. Dette blir spennende!



Vi har hatt bingo på tur, hvor vi skulle finne bilder som var gjemt ute i skogen. Så skulle vi finne ut hva som var på bilde. 
God begrepslæring! Vi har også hatt tur bingo, med brett hvor vi skulle finne naturelementer ute i naturen. Artig!

Noen av barna fant også masse boss på uteområdet, som vi tok med oss inn og begynte å lage nye ting av. Gjenbruk er artig! 
Noen hadde kastet poser med boss ute, det går jo ikke an. Heldigvis bruker vi det til å lage bord. Hermetikk bokser, 
trestubber og syltetøy blir til noe nytt, og får ny verdi. 

Vi har stort fokus på følelser for tiden. Glad, lei seg, sint og redd. Hva kan vi gjøre når vi er sint? Hvordan kan vi løse det 
hvis vi ikke er enige? Vi bruker bilder, plansjer, samtaler og viser hvordan med tegn og kropp. Vi har samlinger om følelser, 
og om å være venner. Vi leser bok om som heter «Mathias er alene». Hvordan føles det å være alene? Hvordan er venner 
sammen? Alle må ha noen å være med, og vi er alle venner på spurvene. Som voksne ønsker vi å støtte barna i sine 
relasjoner med hverandre og hjelpe dem i samspill, kommunikasjon og lek. 

Vi har også vært så heldig at vi har hatt besøk av Eirik Minde Breivik, far til Ravn, som har hatt musikk stund med oss. Han 
fortalte oss om hvor lyd kom fra, en historie om en gutt og jente, og masse annet gøy. Barna fikk være med å bruke 
instrumentene også. Utrolig bra! Vi er imponerte!



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Denne måneden vil vi avslutte prosjektet vårt om «den levende skogen». Vi vil gå på turer i ulendt terreng, utfordre oss selv motorisk 
og utforske naturen. Vi skal lage ferdig bordet vi lager av boss, og skal også se om vi får laget noe av de gamle jern tingene vi fant på 
tur i skogen. 

Vi skal også begynne juleforberedelsene, og allerede første uken i november begynne å bake pepperkaker. Vi skal komme med bidrag 
til pepperkakeøyen. Så håper også at vi får tatt oss en dag i desember, og reise inn og besøke pepperkakeøyen. Vi skal begynne på 
julegavene våre, og det blir en del formingsaktivitet denne måneden. Ikke minst, står besteforeldredag på planen denne måneden. Da 
håper vi så mange besteforeldre som mulig har anledning til å komme å være med oss denne dagen. Liste for påmelding vil komme. 
Da baker vi pepperkakehjerter, som vi skal ha til kalenderen vår i desember. Det skal også lages julepynt denne dagen. For mot slutten 
av måneden skal vi pynte avdelingen og gjøre oss klar til adventstiden.

Vi skal ha språkgrupper denne måneden, med fokus på lek med lyder og andre språkstimulerende 
aktiviteter. I tillegg skal vi ha litt grupper med sansemotorisk aktivitet. Det innebærer feks. taktile (føle 
sansen) aktiviteter med å massere hverandre, leke med magisk sand, rulle over hverandre osv. Jeg har også 
skrevet minstestandard aktiviteter opp på planen. Det innebærer at vi deler barna i ulike grupper, som vi 
tenker alle barna skal få tilbud om. Det kan være lese bøker, tegne, bygge, male, utkledning osv. 

Vi fortsetter også vårt fokus på følelser og vennskap. Vi tenker at dette henger sammen. Vi leser bøker om 
venner, å føle seg alene, og har samtaler med barna om dette. Fint om dere prater litt med barna om dette 
hjemme også. Ingen skal føle seg alene, og vi må alle passe på hverandre. Vi øver på å regulere følelsene 
våre. Hva kan vi gjøre dersom vi føler oss sint? Hva kan vi gjøre hvis vi føler oss sint? Vi prøver å legge 
opp til gode samspill og muligheter for god kommunikasjon og samarbeid. 





Praktiske opplysninger:

 Lekedag kun siste fredag hver mnd. 

 Ikke kom under frokost fra 0830-0900.

 Besteforeldredag onsdag 18.11 fra kl. 1000-1130

 Husk drikkeflaske!

 Huske å merke alt tøy! Vi forventer at dere holder orden i garderoben. Barnet må ha nok skift, og etter årstid! 

 Planer kan endre seg, gi beskjed om dere blir senere enn 0930

 Vi skriver dagen i dag på tavlen, og legger ut på facebook siden vår. Spør oss gjerne hva vi har gjort også! Engasjer deg!

 Ta kontakt om dere lurer på noe.

 Det kommer liste for foreldresamtaler på døren ila kort tid. 


