
 

Tema: Klar, ferdig… BYGG!!!          Mål: Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske 

matematiske sammenhenger. 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

 Fredag 

 

Uke nr 35 

 

 

                 1. 

Turdag 

            2. 

Temadag 
Klar,ferdig… BYGG 

Uke nr 36 

 

                5. 

Grupper: 

Forming, musikk 

og drama 

               6. 

 

PATRICK 5 ÅR 

Turdag 

 

                 7. 

Grupper: 

Språkgrupper 

Førskolegrupper 

              8. 

Turdag 

Foreldremøte 18-

19:30 

            9. 

Temadag  
Klar,ferdig… BYGG 

Uke nr 37 

 

               12. 

Planleggingsdag- 

Barnehage stengt 

 

               13. 

Eventyrstund  

Biblioteket 

Kleppestø 

                  14. 

Grupper: 

Språkgrupper 

Førskolegrupper 

 

              13. 

Turdag  

          16. 

Temadag  
Klar,ferdig… BYGG 

Uke nr 38 

 

 

 

           19. 

Grupper: 

Forming, musikk 

og drama 

 

              20. 

 

Turdag 

 

                  21. 

Grupper: 

Språkgrupper 

Førskolegrupper 

 

              22. 

ROBIN 5 ÅR 

Turdag 

           23. 

Lekedag  
 

Uke nr 39 

 

              27. 

Grupper: 

Forming, musikk 

og drama 

             28.  

 

Turdag 

                 29. 

Grupper: 

Språkgrupper 

Førskolegrupper 

             30. 

Turdag  

 



 

    

Hva har vi gjort forrige måned? Hva skal vi gjøre denne måned? 

Nå er de første ukene gått og vi har blitt bedre kjent 

med hverandre. Det ser ut som barna trives godt og 

det er stas å være en Hauk !!! Vi har snakket mye om 

våre forventinger til siste året i barnehage, barna 

fortalte hva de selv føler og det er ikke «bare bare» å 

være Hauk. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker 

rom og form, de argumenterer og er på jakt etter 

sammenhenger». Vi kommer til å ha fokus på den 

matematiske i hverdagen gjennom lek og planlagte 

aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klar, ferdig… BYGG!!! Barna skal få kjennskap til ulike 

redskaper og verktøy -sag, hammer, borr. Vi skal 



 

 

Vi har vært på flere Hauke turer i skog og mark og 

oppe på fjellet. Når vi går på tur, bruker vi alltid god 

tid. Veien til målet er like viktig som å nå målet, og det 

er ikke alltid vi går så langt. Vi stopper langs stien, og 

tar oss god tid til undring og fabulering rundt ting som 

opptar barna – ingen grøftekant er for liten og ingen 

meitemark for lang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

måle, sage, spikre … kanskje kan vi bygge en 

fuglekasse? Blomsterkasse?  

Vi har egen snekkerbod så vi kommer til å bygge ute 

og inne.Vi kommer til å lese «De tre små griser» og 

dramatisere eventyret sammen med barna. 

 

Vi er førskolegruppa!!!! Vi vil danne fellesskapsfølelse 

gjennom samlingsstunder hvor vi vil snakke med barna 

om tanker og følelser rundt skolestart.  

Vi skal lage vennskapslenke og skal øve oss på å 

tegne oss selv. Dette gjør vi igjen på slutten av året og 

ser på tegneutviklingen. Fin motorisk trening blir viktig 

både i denne perioden samt i løpet av hele året.  

Men alle viktigst blir å gi våre barn god selvfølelse, 

godt selvbilde. Barn med god selvfølelse, som føler seg 

verdifulle og er trygge på hvem de er, vil ha lettere for 

å skape gode relasjoner til andre barn og voksne nå 

og senere i livet.  

 

 

http://www.klikk.no/foreldre/smabarn/article599261.ece


 

 

Vi har hatt mange formingsaktiviteter, vi tar naturen 

med oss inn, og vi tar «inne-aktiviteter» med oss ut. Vi 

har sunget og danset, vi har plukket blåbær og vi har  

vært ofte på fotballbanen hvor vi har hatt hinderløype, 

kappløp, syklet og turnet. 

 

HUSK!!! For å gjøre hverdagen for ditt barn best 

mulig, ber vi om at barnet alltid har nok skiftetøy i 

barnehagen. Hvis barnet søler eller blir våt, eller hvis 

temperaturen svinger mye i løpet av dagen, så er det 

praktisk med ekstra skift. 

 

                                 8.09 – Foreldremøte 18:19:30 

                                 12.09- Planleggingsdag 

                                   Barnehage stengt 

                                 13.09- eventyrstund på biblioteket 

 

 

 

 

 

 


