
Edderkoppene

Månedsbrev



Ukesrytmen



Abonering på hjemmeside 

•For å abonnere så går du innpå 
www.minbarnehage.no/emmaus , så velger du 
avdeling Edderkoppene, blar ned på siden og 
trykker abonner som kommer opp på høyre side. 



Prosjektarbeid 
• Dette året skal vi på edderkoppene jobbe med 
temaet Naturen gjennom året.
Ved å jobbe med et slik tema får vi jobbet
tverrfagelig gjennom rammeplan målene som
barnehagen skal forholde seg til. Vi gir barna 
kjennskap til naturen, ivareta området og 
samfunnet rundt seg. Barna får oppleve prosjektet 
tett på kroppen gjennom å sanse, se og oppleve. 
I september og oktober skal vi jobbe med 
naturen i endring og hva kan vi høste fra den. Vi 
skal bli kjent med lokalhistorie og tradisjoner, 
hvilken mat kan vi plukke selv ute, lage bål 
sammen, orientere seg om årstiden og bekledning –
er det lurt med joggesko når det regner? 

Bærekraftig utvikling

• «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre 
og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, 
økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for 
å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. 
Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å 
fremme verdier, holdninger og praksis for mer 
bærekraftige samfunn» - Rammeplan for barnehage



Musikk for denne perioden

https://www.youtube.com/watch?v=mACr
WJwoxkE -
Se regndråpen 

Epler og Pærer – YouTube – epler og pærer

Ta En Potet – YouTube – ta en potet

https://www.youtube.com/watch?v=mACrWJwoxkE
https://www.youtube.com/watch?v=60l7FmS5rnA
https://www.youtube.com/watch?v=MRLFyw2btFU


Hva skjedde i
August? 

August og nytt barnehageår. 

Vi begynte smått med turer i nærområdet for å bli 

litt kjent med hverandre. Vi fikk nye tilskudd i 

gjengen vår fra småbarn og noen som var helt nye på 

gruppen. 

Vennskap er i gang med å dannes, nye 

lekekamerater og nye rutiner er i gang. 

Vi har vært på mye turer i nærområdet, biblioteket, 

lekeplasser , hadd første turen i storhaughallen og 

uglene har vært på svømming! 

Vi har et fokus på selvstendighet og samarbeid 

sammen med edderkoppene, så det er fint om dere 

øver hjemme med å : smøre skivene selv, kle på sko 

og klær, øve med glidelås, do og tørke seg selv, samt 

å vente på tur, « kan du sende meg vannet?» Gjerne 

snakk med barna hele veien om hva de ulike 

plaggene heter, skoene ( støver, joggesko),  slik at får 

repetisjon ordne og handlinger som skjer rundt de. 



Takk for nå!


