
                    Tema:    Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2016

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, 
miljøvern og samspillet i nature

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke nr 44
(31.10-4.11)

Gårdsbesøk :) 

Hipp hurra Sivert 3 år!

Gruppedag 

Lekegrupper

Forming 

Gruppedag 

Lekegrupper

Forming 

Gruppedag 

Halve gruppen 
går tur til 
butikken

Språkgruppe 

Forming 

Uke nr 45
(7-11.11)

Språkgruppe 

Sansemotorikk/motorisk 
aktivitet 

Forming 

Turdag

Mat på tur

Gruppedag 

Lekegrupper

Forming 

Gruppedag 

Halve gruppen 
går tur til 
butikken

Planleggingsdag – 
barnehagen stengt

Uke nr 46
(14-18.11)

Planleggingsdag – barnehagen 
stengt

Turdag

Mat på tur

Juleverksted – vi lager 
julepynt

Forming  

Turdag Besteforeldredag kl 10 :) 

Vi baker pepperkakehjerter

Uke nr 47
(21-25-11)
 

Språkgruppe 

Sansemotorikk/motorisk 
aktivitet 

Juleforberedelser

Vi pynter avd til jul 

Turdag

Mat på tur

Gruppedag 

Lekegrupper

Forming 

Hipp hurra Sigurd 3 år!

Turdag Bakedag

Juleforberedelser

Lekedag

Uke nr 48
(28-30.11)

Språkgruppe 

Sansemotorikk/motorisk 
aktivitet 

Juleforberedelser

Turdag

Mat på tur

Kirkebesøk

 



Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

Denne måneden har vi arbeidet masse med prosjektet vårt. Vi har vært på flere fantastiske
turer. Bladene har falt ned fra trærne og endret farge, og vi prater om høsten. Vi undrer oss og
er nysgjerrige på alt vi finner ute i skogen. En liten larve er blant tingene vi har funnet på tur.
Barna har fått masse motoriske utfordringer, og er veldig flinke til å gå på lange turer. Det har
dessverre ikke blitt sanseløype og rebus, så vi får se om vi får anledning til det en annen gang. 

Vi har hatt kreative prosesser i form av tegning, klipping, liming, perling osv. Vi har også hatt
en fantastisk høstfest med god stemning og god mat. Barna hadde laget mange fantastiske
produkter. Edderkopp, rev, plommesyltetøy og kullstift tegning på lerret. Vil benytte
anledningen til å takke masse for pengebidrag! Barna hadde øvet på mange sanger, og vi
fremførte sangene for dere foreldre på høstfesten. 

Vi har gjennomført lekegrupper, og støtter barna i deres naturlige lek. Støtte i kommunikasjon,
samspill og samarbeid er viktig. Personalet arbeider kontinuerlig for å være bevisst sin rolle og
betydning for barnas utvikling. Gode samtaler er viktig. Vi arbeider for å styrke relasjonene i
gruppen, og tryggheten blant barna. Vi skal hjelpe hverandre, og dele. Og ikke minst, vi arbeider
for at det skal være kjekt i barnehagen. Smil og latter er viktig for en god hverdag. 

Barna har vært med på munnmotoriske aktiviteter, sansemotoriske og finmotoriske aktiviteter. I
tillegg har det vært språkgruppe, eventyr, lesestund, arbeid med konkreter, motorisk aktivitet og
hinderbane. Vi leker også med tog, biler, dukker, utkledning, sand osv. 



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Denne måneden starter vi på juleforberedelser. Vi skal
lage julegaver, og dette blir spennende. Vi ønsker å være
ferdig med å lage julegaver så tidlig som mulig, slik at vi
kan nyte adventstiden sammen med barna og dele deres
forventninger. 

Det skal være besteforeldredag, hvor vi inviterer
besteforeldre til å komme å tilbringe tid sammen med oss.
Da skal vi lage pepperkakehjerter til julekalenderen i
barnehagen. Det skal være bakedag og juleverksted, hvor
vi lager julepynt. Siste uken før desember pynter vi
avdelingen til jul. Vi er også invitert til kirkebesøk mot
slutten av måneden. 

Vi avslutter prosjektet vårt om skogen og naturen. Det blir tid til en god del turer, og kanskje får vi
litt snø? Det hadde vært kjekt. Vi fortsetter med språkgruppe for barna som trenger det, og er ellers
bevisst språkstimulerende aktiviteter i hverdagen. Sansemotorisk, motorisk aktivitet og
lekegrupper blir det også tid til. Vi gleder oss også veldig til å gå på tur i nærmiljøet, og besøke
butikken.  



Praktiske opplysninger:

 Planleggingsdag fredag 7 og mandag 11.11

 Husk foreldresamtaler!

 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   og ebarnehage 
for viktig informasjon

 Tlf nr Spurvene: 45 83 22 48 

http://www.skogenbarnehage.no/

