
 

 

MÅNEDSPLAN FOR NOVEMBER– HAUKENE 

TEMA: KLAR, FERDIG, BYGG!! Mål: Styrke barnas nysgjerrighet, mattematikkglede og utforske matematiske sammenhenger 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Uke nr 45: 2.-6. 
Ordensbarn: 
Julian og Storm 
Ukens tegn: Bil 

Kreativt verksted 
 
Idemyldring.  
Hva vil barna lage?  
Hvilket materiale 
trenger vi? 

Tur 
Varm mat 

Førskolegrupper 
Skrivedans 

Tur Tur 
Varm mat 

Uke nr 46: 9.-13. 
Ordensbarn: 
Ludvig og Marius 
Ukens tegn: Buss 

Kreativt verksted 
 
 

Bading 
 
 

Førskolegrupper 
Vi lager pepperkakehus 

Tur PLANLEGGINGSDAG 
BARNEHAGEN STENGT 

Uke nr 47: 16.-20. 
Ordensbarn: 
Gjendine og Maren 
Ukens tegn: Frukt 

Kreativt verksted 

 
Vi lager pepperkakehus 

Tur 
Varm mat 
Vi leverer 
pepperkakehus til 
senteret. 

Besteforeldredag 
 
Vi baker og lager 
julepynt 

Tur 
 

Tur 
Varm mat 

Uke nr 48: 23.-27. 
Ordensbarn: 
Andreas og Marcus 
Ukens tegn: Glad 

  
Kreativt verksted 
 
 
 

Tur 
Bading 
Varm mat 

Førskolegruppe Tur 
Hipp hurra for Gjendine 

5 år  
 

Tur 

LEKEDAG 
Fellessamling 

Varm mat 

Uke nr 49: 30. 
Ordensbarn: 
Theo og Theo  
Ukens tegn: Kul 

 
Kreativt verksted 
 
 

    



 

 

 

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva vi har gjort i oktober. 

Vi har fortsatt førskolegrupper hver onsdag og har i denne måneden hatt om lik og ulik, samt 

preposisjoner: bak, foran, ved siden av, oppå. 

Turene vi har hatt denne måneden har gått til Brenneklubben, høyden, leitet og Moseskogen. Barna 

utvikler stadig mer utholdenhet så kanskje byfjellene kan være vårt neste mål.  

Vi har bygget en «tipi» oppe ved gapahuken, barna var med å sage pinner og sette den sammen med tau. 

Vi dekket den med bregner. Vi har også bygget by i Lego. Byen inneholder Eiffeltårnet, butikker, et slott og 

et sjørøverhus. Dette finner dere utstilt inne i grillhytten. Barna har vært med på fotballtrening og lært om 

formasjoner. Spørsmål om hva det innebærer rettes mot Stian . 

Vi har dramatisert eventyret: Pannekaka som ikke ville bli spist. Vi hadde to forestillinger, en for de minste 

og en for mosebarna og spurvene.  

 

 

 

 

  



 

 

 

Hva vi vil jobbe med i november: 

Vi vil fortsette på prosjektet vårt og ha kreativt verksted hver mandag. Vi starter første mandagen med en idemyldring 

hvor barna selv sier noe om hva de vil lage og i hvilket materiale. Vi legger frem ulike naturmateriale de kan velge i. Hvis 

noen har plank av ulike sort liggende, blir vi veldig glad hvis vi kan få noen. 

Vi skal ha korøving og førskolegruppe hver onsdag. Sanger vi skal lære oss vil både være med tegn til tale og noen 

julesanger.  

Vi skal ha om eventyret «Reveenka» og dramatisere dette. Vi fortsetter med å ta spikkesertifikat og spikke turstokker til 

alle har fått laget sin egen turstokk. På turene våre vil vi lage varmmat og ha med verktøy til å både sage og spikke.  

 

 

 

 

Praktiske opplysninger 

  Vi har lekedag siste fredag i mnd.  

 Viktig å merke tøy og viktig å sjekke at 

barnet har det som trengs.  

 Det blir foreldresamtaler i november 

 Planleggingsdag fredag 13.11 

 Besteforeldredag 18.11 09.30 – 11.30 

 Viktig info vil dere finne på 

hjemmesiden til barnehagen 

www.skogenbarnehage.no. 

  Mail: bente@skogenbarnehage.no  

 Husk bilsete og oppblåste armringer 

når barnet skal på bading. 
 


