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I oktober var månedens tema: Best sammen, solidaritet og vennskap.  
Vi er fortsatt i en tilvenningsfase hvor mye av tiden går til å bygge gode relasjoner og styrke 
gruppe dynamikken. Gjennom felles turer, ser vi at barna får gode vennerelasjoner seg imellom 
når de er sammen om en felles aktivitet/ opplevelse. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å 
være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. 
Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. 
(rammeplanen) 
Vi laget en vennskaps ring, der alle var med på å sette sitt håndavtrykk på plakaten. Noen ville 
male hånden, mens andre syntes det var litt skummet. Ved å se det enkelte barn, og vise at vi er 
forskjellige ble den ene hånden tegnet rundt i stedet for å bli malt. Barnehagen skal vise 
hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over 
likheter og forskjeller. (rammeplanen) 
 I anledning FN dagen, har vi vært innom de ulike nasjonaliteten på gruppa. Vi har snakket om 
vann, at alle barna skal ha rett til rent vann. Vi konkretiserte det ved å finne to glass med vann, 
hvor ett glass hadde rent vann og det andre hadde skittent vann. Barna pekte på det rene 
vannet, mens noen vil smake på det skitne vannet. Vi avsluttet samlingen ved å dempe lyset og 
synge sangen, morgendagens søsken. Vi kommer til å videre føre å ha fokus på de ulike 
nasjonalitetene på gruppa. De som har ett ekstra morsmål, kan komme med en oversikt over 
enkle begrep vi kan bruke i hverdagen. For eksempel: god morgen, 1-2-3, ulike dyr.  
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for november  

 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema for november: Kommunikasjon, språk og tekst 
 
Fagområde:  
- Gjenkjenne eget og andres navn 
- Oppleve forståelse og annerkjennelse når de bruker kroppsspråket og øve på turtaking 
 
Grønt mål:  

- Lære å ta vare på, og reparere det som er ødelagt 
 
Sosialt mål:  

- jobbe med vennskap og relasjoner i gruppen 

 
Aktiviteter:  

- Vi skal jakte på overflater vi kan speile oss i, under oss over hva vi ser i speilet, 
hvem ser vi og hvor kan vi speile oss? Gjennom speiling blir barna kjent med 
egne og andres følelser. Barn liker å se seg selv i speil, øyne som titter tilbake, 
munn som åpner og lukker seg og kanskje en tunge som stikker ut. Når vi smiler 
er det noen som smiler tilbake til oss.  

 
- Male/tegne til ulike musikk (ulike stemninger) 

 

- Dramatiser ulike følelser med utgangspunkt i månedens bok, vi skal bruke 
figurene kanin og pinnsvin 
 

 



Bøker: 
-  vise følelser- en vennebok for de minste  

 
Sanger/ rim og regler:  

- God morgen alle sammen 

- Tromma her- vi hilser på alle barna 

- Vi tar hverandres hender        
 
 
 
 
Sanger vi synger: 
 
God morgen alle sammen, god morgen far og mor 
God morgen lillesøster, god morgen storebror 
God morgen trær og blomster, god morgen fugler små 
God morgen kjære lyse sol på himmelen klar og blå, hei hå 
 
Tromma her, vil vite hvem du er, vil vite hvem du er du som sitter der? 
Ida, ida, ida er her…. Ida, Ida, Ida er her…. 
 (Sangen fortsetter med alle navnene… alle får komme opp å tromme når det blir sagt barnets 
navn.) 
 
Vi tar hverandres hender og setter oss i ring 
Vi er en masse søsken og skiller ingen ting 
For vi er glad i alle og jorden er vårt sted 
Og alle verdens mennesker de er vi venner med. 
 
 
 

Bursdager  
 

 

6. november: Sofie Amanda blir 2 år 

Informasjon 

 

 

 

Viktige datoer: 13.11.20- barnehagen stengt/ plandag 
 
Det begynner å bli kaldere ute, så hvis dere kan ta en titt i skapet om det er behov for litt varmere 
klær, sko, luer og votter.  
 
Foreldresamtaler: Det vil bli gjennomført foreldresamtaler i desember, lapp om dato og 
klokkeslett vil bli hengt opp, dere føre selv opp når det passer for dere. 

 
 
 


