
                    Tema:Den levende skogen Spurvene OKTOBER 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 41
(5-9.10)

HØSTFERIE 

HØSTFERIE – egen 
plan for uken

HØSTFERIE – egen 
plan for uken

HØSTFERIE – 
egen plan for uken

HØSTFERIE – 
egen plan for uken

HØSTFERIE – egen plan for 
uken

LARS 4 ÅR 10.10 – HIPP 
HURRA!

Uke nr 42
(12-16.10)

Bading for Alma, Hedda og 
Alexandra

Inne/utedag

Språkgruppe

Turdag

Bading 13-14

Lekegruppe 

Inne/utedag Temadag – vi 
forbereder oss til 
høstfest!

Musikksamling

Språkgruppe

Turdag

Vi lager mat på tur

Uke nr 43
(19-23.10)

Temadag

Vi forbereder oss til 
høstfest!

Turdag

Vi lager mat på tur 

Høstfest 15-1630 Turdag

Språkgruppe

Temadag: vi deler oss i 
grupper

Uke nr 44
(26-30.10)
 
Bading for Robin, Sebastian 
og Loke

Inne/utedag

Språkgruppe

Turdag

Bading 13-14

Lekegruppe 

Inne/utedag Turdag 

Vi lager mat på tur

Språkgruppe

Temadag: vi deler oss i 
grupper

Lekedag

 



Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

En ny måned er over, og mange spennende aktiviteter ligger bak oss. Vi er fremdeles veldig bevisste vår rolle i forhold til å skape trygghet og 
tilknytning hos barna. Vi ønsker at barna skal bygge gode relasjoner i barnehagen. 

Denne måneden har vi vært på en rekke turer i skog og mark. Vi har laget varm mat i skogen, der barna har vært aktive deltagere. Barna har blitt 
kjent med skogen gjennom trær, blader, nåler, kongler, og bark, og hatt samtaler om blant annet skogmus og ekorn. Vi har lest fra «Truls og Mia 
på tur om høsten». Vi har sett på gamle trestubber og hull i skogen, og undret oss over hvem som kan holde til der. Hvilket tre er dødt? Hvilket 
lever? Vi har hatt spennende samtaler om at vi må ta vare på skogen og ikke være slemme med trærne som lever, men at det er greit å sage ned 
trær om vi skal bruke det til å lage noe. Da «lever» treet videre, i feks barnehagen. Treet blir til barnehage. Det er viktig for oss å ta barnas 
undring og nysgjerrighet på alvor, så vi bruker tid når vi er på turer i skogen. Vi fortsetter med samlinger, både ute og inne, ift tema. 

Vi har hatt samling om bjørn, og lekt «bjørnen sover». I tillegg har vi hatt samling om ugler. Barna 
visste godt hvilken lyd uglene lager. Vi har også samlet naturmaterialer i skapende prosesser. 
Høstfesten nærmer seg, og vi har allerede begynt forberedelsene. Vi har sunget høstsanger, og 
begynt på produkter vi skal selge på høstfesten. I tillegg har vi laget malerier med naturmaterialer, 
malt med naturmaterialer på ark, malt høstbilder og tegnet med egen-lagde kullstifter. Noen av 
barna har vært med å plukket boss i barnehagen, og vi er også obs dersom vi finner noe på turer. 
Hva er dette? Hører dette til i skogen? Hva skjer med dyrene, trærne og plantene når det kommer 
boss i skogen?

Vi har gjennomført en spennende brannvernsuke, med samlinger om brann, vist 
brannslukningsapparatet, puslet brannbil puslespill, øvd på hvilket nr vi skal ringe, sett på 
brannmann sam, ikke minst hatt besøk av brannbil. Veldig spennende å få lov å sprute med 
brannslangen og sitte inne i bilen! 



Vi har hatt natursti, hvor barna har gått med bind for øynene og skulle finne ut hva som var oppi koppene. Pinner, mose og kongle var blant det 
de kunne finne. Barna fikk også smake på ketchup og kanel med bind for øynene. På denne måten blir barnas ulike sanser stimulert, uten at de 
kan se hva det er. Vi har gjennomført tall&form lek i skogen, hvor barna fikk utdelt et bilde og skulle finne make et eller annet sted på 
uteområdet. 

Barna har fått prøvd seg litt med øks og sag, så klart med voksenstøtte og oppsyn. Barna får erfaring i hvordan de skal bruke ulike redskaper. Vi 
leker rollelek og er på slengdissen når vi er på tur til høyden. Noen av barna har vært med på å legge ut potetfeller. Da legger vi litt mat inni en 
potet, og legger den et sted i skogen. Så kan vi gå tilbake og se hvilke dyr som befinner seg inni poteten. Har maten blitt spist? Hvem har spist 
maten?

Vi har hatt gruppedager hvor vi har hatt ulik aktivitet. Vi har blant annet hatt en rekke finmotoriske leker som å klippe med saks og perle, vi har 
lest bøker og spilt spill. Barna blir delt i lekegrupper hvor vi som voksne kan støtte barna i sitt samspill og kommunikasjon. Noen av barna har 
også vært med på en lekegruppe som var drama lek. Da skulle jentene være Elsa og Anna, mens guttene var ninja. Den voksne var trollet. Så 
lekte vi ut dramaleken vår sammen. Vi snakket underveis om hvordan vi skulle slåss uten at det gikk for langt, og hvordan vi måtte ha leken for 
at alle skulle synes det var greit. 



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Denne måneden starter med høstferie, hvor det er egen plan for uken. Vi gjennomfører lekegrupper, aktiviteter, og støtter barna i sin naturlige lek. 
Barna lærer gjennom lek, og barna leker for å leke. De leker fordi de synes det er kjekt, det er deres verden. Vi fortsetter å bli kjent med skogen 
og alt som har med skogen å gjøre. Undre oss og være nysgjerrig over alt vi kan finne. Vi fortsetter å plukke boss, og lære om naturvett. Vi 
fortsetter med samlinger, både ute og inne, ift tema. Hva skjer om høsten? Med bladene og dyrene?

Vi skal ha temadager hvor vi arbeider med å forbedere oss til høstfesten. Vi skal lage ferdige produktene våre som vi skal selge. Gjennom disse 
aktivitetene støtter vi blant annet barnas fantasi, skaperevne, finmotorikk, evne til å arbeide og gjennomføre arbeid selvstendig, samt lære at treet 
kan bli brukt til å lage mye forskjellig. Vi gleder oss veldig til høstfesten, hvor vi inviterer dere foreldre på besøk. Vi kommer også til å øve på 
noen høstsanger til denne dagen. 

Bading fortsetter som vanlig, følg med på om barnet ditt skal bade. Det samme gjelder for språkgruppene. Alle barna får være med på 
språkgruppene, hvor det er variert og språkstimulerende innhold som feks. eventyr, sang og leker. På turer lager vi varm mat en gang i uken, hvor 
barna får være med på å lage. Vi har lekegrupper får å hjelpe barna i samspill, samarbeid og kommunikasjon. Barna som har vært med på drama 
leken, skal fortsette med dette et par ganger, og kanskje ender vi med å fremføre det? Vi arbeider med språket hele tiden, og er bevisst vår rolle 
som språklige rollemodeller. 



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!

 Lekedag kun siste fredag hver mnd. 

 Ikke kom under frokost fra 0830-0900.

 Høstfest 21.9 fra kl 15-1630

 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.


