
	  

HULDRENE November 2015 
Tema: ”Meg selv på naturlekeplassen”  

                      Mål: At barna blir trygge og kjente med hverandre 

 
 
 
 

Mandag Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag Fredag  
 

Uke nr 46 
 

02.   
 

Uteaktiviteter og 
finmotorisk aktivitet 
William begynner 

03. 
 

Turdag 

04. 
 

Grupper på tvers av 
avdelingene 

05. 
 

Grupper på tvers av 
avdelingene 

06. 
 

Temadag 

Uke nr 47 
 

               09. 
Uteaktiviteter  - 
hinderløype 

10. 
Turdag 

 

11. 
Grupper  

12. 
Trollfest 

Avslutning av tema 

13. 
Planleggingsdag 

Uke nr 48 
 

               16. 
Uteaktiviteter – ballspill 
og sykling 

17. 
Besteforeldredag 

10.00-11.30 

18. 
Grupper  

e 

19. 
Grupper av avdelingene 

 

20. 
Bakedag 

 
Uke nr 49 
 

               23. 
  
Uteaktivitet- 
hinderløype 
 

24. 
              Turdag 
 

25. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 
 

26. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 
 

27. 
Temadag 

Uke nr 50 
 

               30. 
 
Uteaktiviteter – kritt 
tegninger  

01. 
              Turdag 

 

02. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 

03. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 
 

04. 
Temadag 

	  



	  

MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE NOVEMBER 2015 

Hva har vi gjort? 
. På fotballbanen har vi fortsatt med hinderløype. Vi repeterer begreper som under, gjennom, over, mellom 
oppå. Barna får gjennom den fysiske aktiviteten erfare begrepen med hele kroppen sin. Det blir også tid til                 
løping, rulling, sparke ball, kaste ball, hopping, sykling. Herlige aktiviteter for de små barnekroppene. 

På temadagene nå i oktober har vi fortsatt å jobbe med fargene gul, rød og oransje. Barna har malt med 
fingrene, pensler, bobleplast og tomme kjøkkenruller . Det har også blitt jobbet med meg selv og kroppen min. 
Barna har malt hendene og føttene sine og trykket på papp.  Vi synger mye ”hode, skulder kne og tå” og 
”tommelfinger, hvor er du?”.  Det har også vært temasamlinger med bruk av  prosjektor og ipad. Her brukte 
vi appen ”bukkene bruse” som er veldig fin for barna å bruke. Vi så også på youtube.no der vi spilte av 
barnesanger som de kan. Det var her spesielt fokus på sangen ”bukkene bruse”. 

På tur har vi vært og plukket epler og plommer. Barna har fått førstehåndserfaring med epler. Vi har brukt 
sangen ”epler og pærer” og på tur har vi erfart og sett at eplene henger på trærne.  Når de blir modne, så faller 
de ned. Dette fikk også barna se, siden det var mye nedfallsfrukt rundt trærne. Tilbake i barnehagen har vi 
laget bilder med epletrykk. Det ble også laget eplesyltetøy som alle fikk smake på.  

Siste turen vi var på nå var en vandring langs fotballbanen. En vandring for alle sanser. Her lå det masse løv 
som vi lekte i. Kastet det opp i luften og rullet oss i det. Langs fjellveggene rant det vann fra skogen. Her kan vi 
både se, høre, føle, lukte og smake på vannet. Hva lukter vann? Hm, jo det lukter vann;-) På fotballbanen var 
det fri utfoldelse både med og uten ball.   

  



	  

Hva vi skal jobbe med i November? 
Nå i November avslutter vi temaet vårt. Vi avslutter med trollfest inspirert av ”bukkene bruse” torsdag 12/11. 

Uken etterpå begynner vi forberedelsene til jul. Bukkene bruse og alt det andre vi har gjort og lært vil nok 
følge med oss videre gjennom barnas innspill i hverdagen. Så helt borte blir det ikke. Det blir baking av 
pepperkakehjerter til julekalenderen, pynting av pepperkakehjertene med seigmenn og nonstop. Vi begynner å 
øve på luciasangen og ”på låven sitter nissen”. Andre julesanger vil også dukke opp. 

Barna lager små hemmeligheter til å legge under juletreetJ  

Vi prater og lærer begreper som har med julen og gjøre. F. eks. Julenisse, engler, kirke, advent, adventslys, 
presanger, juletre etc. 

En koselig tid fremover på avdelingen. 

Praktisk informasjon: 

Øygunn er fortsatt sykemeldt. 

Mandag 2/11 – William begynner på avdelingen. 

Fredag 13/11 – planleggingsdag 

Tirsdag 17/11 – Besteforeldredag kl. 10.00 – 11.30. Hvis man ikke har besteforeldre 
som kan komme så ta gjerne med en venn, tante, onkel, mamma eller pappa.  



	  

 

	  

  

 


