
                    Tema:    Den levende skogen Spurvene OKTOBER 2016

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
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Uke nr 42
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Uke nr 43
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Høstfest fra 15-16 Turdag
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Hipp hurra for Lisa 3 år!
Uke nr 44
(31.10-4.11)
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Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

Denne måneden har vi vært på flere turer i skog og mark. Vi har blant annet vært på
lang tur inn i moseskogen. Vi øver på balanse, koordinasjon og skaper mestringfølelse
hos barna. Vi ønsker å gjøre barna glad i å være i skogen, og finne på artige ting når vi
er sammen på tur. De har plukket plommer, som ble til plommesyltetøy, og vi fikk også
sett en drone som tok bilder på en tur!

Vi har pratet om ting vi finner i skogen. Barken er trærne sin hud. Vi må ikke skade
huden deres når de lever. Vi har plukket boss, og barna var veldig engasjerte! Vi undrer
oss sammen med barna om ting vi finner i skogen. 

Vi har forberedt oss til høstfesten i oktober, hvor dere foreldre er hjertelig velkommen
på besøk. Vi øver på sanger vi ønsker å fremføre, og lager flere produkter som er til
salgs for en god sak. Mer informasjon om høstfesten kommer, men satt av dato. 

Vi har hatt språkgrupper. Vi blåser med fjær og såpebobler. Det er viktig med gode
samtaler og voksne som gode rollemodeller i hverdagen for god språklæring. Humor,
glede og tøys er viktig for både språklæring og trivsel i hverdagen. 

På gruppedagene har vi mange varierende aktiviteter. Vi har forming, gym, tema arbeid
og lekegrupper med fokus på samarbeid, hjelpe hverandre og dele. Det er mye lek med
sansemotoriske leker som magisk «snø», magisk sand, leire og vann i ute leken. Finmotorisk aktivitet har vi også, med 



sortering av farger, festing av stifter, bruke klype til å flytte perler og bruke eye-track (barna ligger på gulvet og skal følge en
ball med øynene, hjelper for blikk og konsentrasjon). 

Vi er også så heldige at brannbilen har kommet på besøk til oss. Vi fikk kjøre en tur med den! Resten av måneden har vi 
pratet om brannvern, hva vi må gjøre og hatt brannøvelse. 

Vi har hatt samling med tema vennskap og følelser. Vi har lest en bok som heter «Mathias er alene» og prater om hva det vil 
si å være alene og hvordan det føles. Vi leser også bok om «Sint og glad i barnehagen». Hva kan vi gjøre hvis vi blir sint 
eller lei oss? Hva kan vi gjøre for å gjøre vennene våre glade? Vi illustrerer med bruk av to små bamser, en grønn og en rød. 
Den grønne bamsen tenker glade tanker, mens den røde tenker sinte, redde og triste tanker. 

Barna blir tryggere på hverandre for hver dag som går. Vi føler oss veldig heldige som får ha en veldig
spennende hverdag sammen med barna deres!



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Denne måneden fortsetter vi med prosjektet vårt om den levende skogen. Vi går på turer, er nysgjerrig og undrende over alt 
vi finner på vår vei. På veien må vi utfordre våre motoriske ferdigheter når vi passerer stubber, steiner og ulendt terreng. 
Kanskje tar vi å plukker litt mer boss på vår vei? Vi skal vertfall prate om hvordan vi skal behandle naturen. Vi har 
samlinger om tema. Hva skjer om høsten? Hva skjer med bladene? Hva skjer med dyrene? Vi ønsker å gå sanseløype, rebus 
etter bilder og male ute i naturen. 

Det er høstfest 24.10 og da inviterer vi dere foreldre på besøk i barnehagen. Vi forbereder oss til fest med å øve på sanger 
om høsten og naturen, og er kreative i formingsaktivitet. Fantasi, finmotorikk, konsentrasjon, evne til å jobbe selvstendig er 
noe av det barna må ta i bruk i disse prosessene. 

Det er høstferie denne måneden, og det er en egen plan for denne uken. Vi gjennomfører lekegrupper, aktiviteter, og støtter 
barna i deres naturlige lek. Barn lærer gjennom lek, og barna leker
for å leke. De leker fordi de synes det er kjekt. 

Vi fortsetter arbeid med språk og lekegrupper. Vi er rollemodeller
i språk og sosial utvikling hos barna, og må være bevisst i vår
relasjon med barna. Noen av barna skal få være med på
munnmotoriske aktiviteter som blåse fjær, såpebobler og
munnmotorisk eventyr, samt lese bøker, spille spill, arbeide med
konkreter etc. Det vil også være rom for finmotoriske og
sansemotoriske aktiviteter med massasjeball, sortering av farger
osv. I lekegrupper arbeider vi voksne med å støtte barna til å
kommunisere og samarbeide. 



Praktiske opplysninger:

 Høstfest mandag 24.10 fra kl 15-16

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

 Vi oppfordrer til å ikke komme under frokost mellom 0830-0900, da
dette forstyrrer barna som spiser. 

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

 Vi har lekedag siste fredag hver måned. 

 Husk innesko!

 Ta kontakt om det er noe dere lurer på.

 Sjekk ut www.skogenbarnehage.no for viktig informasjon

 Tlf nr Spurvene: 45 83 22 48 

http://www.skogenbarnehage.no/

