
  Månedsplan Tiur November
Uke 45 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6
Revunger 
ansvar for 
fjøset

   Turdag

 Husk egen 
sekk!

Snekrer i hamninga Deler gruppa i to:
Gr1: snekring i 
hamninga
Gr2: leker med 
tall og bokstaver

Snekring i 
hamninga

Barnas valg

Uke 46 Mandag 9 Tirsdag 10 Onsdag 11 Torsdag 12 Fredag 13
Tiur ansvar
for fjøset

 Turdag   

Husk egen 
sekk!

Snekrer i hamninga Deler gruppa i to:

Gr1: Lek ute
Gr2: Leker med 
tall og bokstaver

Lek i 
nærområdet

Barnas valg

Uke 47 Mandag 16 Tirsdag 17 Onsdag 18 Torsdag 19 Fredag 20
Bjørnunger 
ansvar for 
fjøset

   Turdag

Husk egen 
sekk!

Deler i to grupper:

Gr1: Lek ute
Gr2: Ulike 
eksperiment

Deler gruppa i to:

Gr1: Ulike 
eksperiment
Gr2: Lek ute

Lek i 
nærområdet

Vi baker 
pepperkakehje
rter til 
kalenderen 
vår:)

Uke 48 Mandag 23 Tirsdag 24 Onsdag 25 Torsdag 26 Fredag 27
Revunger 
ansvar for 
fjøset

Turdag

Husk egen 
sekk!

Julehemmeligheter Julehemmeligheter Lek i 
nærområdet

Planleggingsdag

bhg stengt!

-Gjennomfører foreldresamtaler i november

- Vi starter opp med litt forbereding til julekalender og julehemmeligheter

- Minner om at dere sjekker jevnlig barnas garderober at de har nok med skifteklær, votter og
riktig fottøy! Vi er mye ute så det må være «riktig» med klær i kurvene!

- Ønsker at alle har ett par med «spisevotter» i sekken også! Er kaldere å spise ute nå..

 



Hei!

Oktober er snart over, og vi beveger oss mot November, da er det på tide med en ny 
månedsplan og som jeg har nevnt tidligere, så er dette ett utgangspunkt, men forandringer kan 
skje og vi ønsker å ha rom for å være spontane å gjøre andre ting underveis.

Som dere vet så skal «Dyrene i Hakkebakkeskogen» være en rød tråd igjennom hele året. Vi 
har allerede sett filmen  opp til flere ganger nå og har også startet opp med å lese boka om 
dyra i «Hakkebakkeskogen». Planen er at vi leser litt hver dag, men det vil være i korte bolker,
ønsker det skal være lystbetont, så da er det greit å lese i korte drag, men mulig flere gang 
om dagen.

Vi skal bli godt kjent med alle dyrene og vi skal synge, gjøre  morsomme aktiviteter og 
formingsaktiviteter som har med dette eventyret å gjøre. Vi ønsker at barna skal få medvirke 
slik at det vil bli mer interessant og de blir mer nysgjerrige på eventyret. 

«Etikk, religion og filosofi» er det andre fagområdet vi skal ha ekstra fokus på. Vi er jo i godt 
i gang med lesing av «Dyrene i Hakkebakkeskogen», og barna er fokuserte og synes det er gøy 
å høre på når vi leser til dem. Men vi leker oss med rim og regler, og vi har samlingstunder 
nesten hver dag, der vi synger sanger og har ulike aktiviteter som går på språklek.

«Barnehagen skal la barna få kunnskap til fortellinger,tradisjoner,verdier og høytider i ulike 
religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi» s.54 Rammeplan

 Jeg har i første omgang satt opp at vi deler gruppa i to på onsdager, men kan være dager vi 
gjør det oftere. Å kunne dele gruppa i to er en fin metode for å skape flere gode relasjoner 
barn- barn og voksne- barn. Det skaper mer ro for barna og oss voksne, der vi kan veilede og 
vi får sett hvert enkelt barn enda mer, vi kan gjennomføre ulike aktiviteter i slike grupper, da 
er man sikker på at alle får vært med og at alle får oppmerksomhet som de trenger.

Løpet av oktober/november så skal vi starte på med litt «oppussing» i «Lille Hamninga», vi skal 
blant annet fikse sjørøverbåten, nytt tak på gapahuk og mulig vi får fikset litt andre ting 
underveis, det er fint for barna å se at ting må vedlikeholdes og at man kan reparere ting som 
starter å bli råtten eller ødelagt.

Jeg skal også gjennomføre foreldresamtaler i november!

Er det noe dere lurer på er det bare å spørre!

Stian og Markus

Så ønsker vi november velkommen!  
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