
Uke  Mandag  Tirsdag Onsdag  Torsdag  fredag 

44 
 
Høsttreet  

31. 

 

1. 
Hinderløype 
 
lekegrupper 
 

2. Sanselek  

 
Fiskegrateng 

3.  
Landart 
Forming 
natur-
materialer 

4. 
Lekegrupper 
 
 
Semulegrøt 

45 
 
Fugler om 
høsten  

7. 

 
fuglemat 

8. 
Playdoh  
 
Hinderløype 
 

9. Den lille 
røde høna  
Bake brød  
 
FAU Dugnad 

10. 
Vi ser etter 
fugler 
 

11. 
lekegrupper 
 
Risgrøt 

46 
Meg selv - 
Kroppen min 

14. 

 

15. 
Lekegrupper  

16. 
Bevegelseslek:  
Rytme og 
tempo 
Linsesuppe   

17. 
Planleggings 
dag 
Barnehagen 
er stengt  

18. 
Planleggings 
dag 
Barnehagen 
er stengt  

47 
Meg selv -
familien min 

21. 

 
 

22. 
Lekegrupper 
Familielek/ 
bygninger 

23. 
10 små 
vennebøker 
 
Fisk 
m/grønnsak  

24. 
Samspillsleker 
og sanger  

 

25. 
Forming i leire 
 
Havregrøt  

Periodens tema  

Vi fortsetter med temaene «meg selv» og «fugler og trær om høsten» og bygger videre på det vi 
gjorde i forrige periode. 
 
Vi skal alltid ha fokus på barns medvirkning i egen hverdag og livsmestring. Det blir viktig å legge 
opp til aktiviteter der barna får anledning til å mestre hverdagsaktiviteter selv og å øve opp sin 
kroppsbeherskelse. Vi skal også legge til rette for motoriske aktiviteter og sanseopplevelser. De 
voksnes rolle er å oppmuntre til utforsking av ulike materialer ute og inne i barnehagen.   
 
De skal få delta i matlaging, velge egen mat og hjelpe til med borddekking og rydding. I påkledning 
skal de oppmuntres til å finne frem egne klær og å kle av og på seg i den grad de mestrer dette. 
Under temaet «Meg selv» benytter vi aktivt rim og regler, musikk, bevegelseseleker, sanger og 
hinderløype inne og ute for å få motoriske erfaringer og begrep knyttet til kropp og bevegelse. Vi 
skal også forme med playdoh, garn og naturmaterialer. 
 

1 åringene Nøkkelord Rim og regler Sanger Litteratur 

Meg selv – 
kroppen min 
tempo og rytme 

Stopp  
Ja, nei  
Mamma, pappa, 
du 

Epler og pærer 
To fugler på ei 
grein. 
 

Hokkus og Pokus  
Kråkesangen 
Bjørnen sover 
Du har to øyne 

Nora  
Emma og Thomas 
Ludde og dyrene 

2 åringene      

Meg selv – 
familien min 
Dele med andre 
Tempo og 
intensitet   

Takk  
Vær så god 
Kan jeg få? 
Mor far søster 
bror 

I min mors hus  
Reven var en 
hønsetjuv. 
 
 
 

Melkeku  
Kom skal vi klippe 
sauen  
Ved veien lå et 
hus. 
Regnbuen  

10 små 
vennebøker  
Den 
lille 
røde 
høna 

Månedsbrev 



Takk til alle for 
bidrag til og 
oppslutning  
på FN dagen! Vi 
valgte at barnas 
bidrag skulle 
reflektere litt av 
det vi har fokusert 
på i oktober. 
Bukkene Bruse har 
vært rammen 
rundt lek-, språk- og formings aktivitetene våre og det 
hele resulterte i kollasjen dere kjøpte med hjem.    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vi har naturen 
tett på oss her i 
Havhesten. 
Meisene og 
troster er 
hyppige gjester. 
Fasan, ekorn og 
kanin er også 
faste gjester nå 
på høsten. 

 
 

Eventyret om den lille røde 
høna blir rammen for den 
neste perioden. Denne 
fortellingen fokuserer på en 
fremstilling av hvordan man 
bearbeider korn for å bake 
brød og på betydningen av deltakelse og samarbeid.   

 
 
 
 

 

Vi minner om FAU sin 

høstdugnad 

onsdag 9. november 

kl.16.30 

Alle er med og 

forteller 

eventyret om 

Bukkene 

Bruse 


