
Månedsbrev for Gresshoppene 
November 
 

I oktober har vi … 

- hatt tilknytningsperiode og tatt imot den siste 

gresshoppen dette barnehageåret.  

- hatt lekegrupper, hvor vi har faste grupper vi 

dele oss inn etter. Vi bruker sanserommet, er ute, på lekekjøkkenet eller 

inne på avdelingen.  

- hatt språkgrupper, hvor vi har lest videre i boken «Jeg vil bake, sier 

Nora».  

- kommet godt i gang med temaet «sansene våre», og tatt dette i bruk både 

på tur, i samlingsstund og i formingsaktiviteter.  

- gått miljøtur og stoppet på lekeplasser i nærområdet.  

- hatt formingsaktiviteter der barna har bruke sansene til å uttrykke seg 

estetisk. 

- hatt mange fine samlingsstunder. 

- hatt FN-kafé, hvor vi i forkant var på tur, samlet blader og brukte det som 

pynt på avdelingen. Det var så kjekt at så mange tok seg tid og hadde 

anledning til å komme J 

 

I november skal vi … 

- fortsette med temaet «sansene våre» 

- ha samlingsstunder, hvor vi skal ta i bruk mer musikk med hjelp av 

instrumenter 

- gå turer i nærmiljøet. Ettersom at barna har blitt mer trygge og vant til å 

gå på tur, skal vi utforske mer av nærområdet og om mulig gå litt lengre 

turer. 



- ha leke- og språkgrupper. 

- ha flere morsomme og kjekke formingsaktiviteter der barna skal få 

mulighet til å være kreative, bruke fantasien og sansene sine.  

- etter hvert begynne med forberedelser til jul. 

 

Et av satsningsområdene til Emmaus er bra mat i barnehagen. Vi ønske å fremme god 

helse ved å spise sunn og variert mat i barnehagen. Hver onsdag har vi tilgang på 

kjøkkenet og benytter oss av den muligheten for å lage et 

varmmatsmåltid. 

Ifølge rammeplanen skal personalet legge til rette for at måltider og 

matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og 

fellesskapsfølelse hos barna. 

Vi deler barnegruppen i to og bytter på hvilken gruppe som skal være 

med på kjøkkenet hver uke. Den halvdelen som er med på kjøkkenet, hjelper til og 

bidra med tilberedningen. Vi er opptatt av å lage mat fra bunn og la barna få være med 

og ta del i matlagingen. De får da bli kjent med råvarene som brukes og se hvordan de 

blir tilberedt. Her kan barna også bygge relasjoner og bli bedre kjent med hverandre i 

mindre grupper.  

Ved måltider trener vi nå på bruk av skje og gaffel. Da kan barna få øvd på hvordan 

man spiser med ulike typer bestikk, oppleve mestringsfølelse, samt øve på 

finmotorikken. Nå er det mange som klarer å spise med skje og gaffel, noe som er 

veldig gøy å se.  

 

Viktige datoer 

- 17. november: planleggingsdag! Barnehagen er stengt.  

- 18. november: planleggingsdag! Barnehagen er stengt.  


