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Evaluering av  
måneden som har gått 
 

 
 

I oktober måned har vi hatt høst som tema. Vi har snakket om høst i 
samling og sunget sanger om den. Vi har også sett på hvordan fargene har 
forandret seg når vi har vært på tur. 

 
Vi har hatt forskjellige formingsaktiviteter denne måneden hvor vi har blant 
annet malt og tegnet. Barna har fått være med og lime på blader på 

fargepapir som vi har funnet på tur.  
Til FN-dagen så ble det laget en sirkel av håndavtrykk på et fargeark der 
barna f ikk male på håndavtrykket sitt i forskjellige farger.    

 
Vi har også hatt fokuset rettet mot eventyret «De tre bukkende bruse».  Vi 
har hatt eventyrsamlinger på basen og sunget sangen om de tre bukkende 

bruse. Vi har også hatt andre eventyrsamlinger. 
 
Ellers har vi vært på tur til lekeplasser i nærområdet. 

November 

 

 
 
 

 
 

I november måned skal vi ha fokuset rettet mot tema om former og farger. 

Vi skal se på f irkanter, trekanter og sirkler i forskjellige farger. På denne 
måten blir barna kjent med ulike former samtidig som de blir kjent med 
hvilke farger de ulike formene har. Sanger vi kommer til å synge i samling 

er «Se min kjole» og «Min hatt den har tre kanter». 
I samling skal vi også ha Kims lek og sortere farger i ulike esker. 
 

I henhold til rammeplanen sitt fagområde antall, rom og form står det at: 
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna 
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på 

forskjellige måter. 
 
Vi kommer til å ha fokuset rettet mot eventyret skinnvotten.  

 
I slutten av måneden blir det foreldresamtaler. Vi kommer tilbake med 
forslag til dato og hvordan dette skal gjennomføres snart. 

 
Fredag 13.11 er det planleggingsdag i barnehagen. Da er barnehagen 
stengt. 

 
Vi kommer også til å begynne med juleforberedelser i slutten av måneden. 
 

Månedens sanger «Min hatt den har trekanter» og «Se min kjole». 

Månedens tegn Gul:                                                    Blå:     
              

                                     
         Glede, trivsel, lekested. 
    Det er Auglend barnehage det. 

 
 

  


