
 

                                         Månedsplan for oktober 2022 

                                               -Lemurene- 

                                            TEMA: Verdensrommet og planeter 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  
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      5. 
Samling:  
Fra kl.09:15 
 
Forming:  
Vi lager 
«planeter» 
 

  

       6. 
Samling: 
Fra kl.09:15 
  
Utedag 

 

       9. 
Samling: 
Fra kl.09:15 

 
Sang og 
musikk/dans  

       8.  
Samling:  
Fra kl.09:15 
 
   3-årsklubb 
   4-årsklubb 
   5-årsklubb 
(skolegruppe) 
 
Klubbene er et 
sted hvor de 
jevnaldrende barna 
møtes på tvers av 
avdelingene. Her 
vil de være ulike 
aktiviteter med 
pedagogisk 
lærende innhold.  

      9.  
Samling: 
Fra kl.09:15 
 
Tur dag!  
Vi spiser frokost på 
avdelingen før vi går 
på tur kl.10 (senest) 
 
 

 37         
 

         12.  
Samling:  
Fra kl.09:15 
 
Forming: 
Vi lager 
«solsystemet» 

        13. 
Samling:  
Fra kl.09:15 

 
Utedag 

 

        14. 
Samling: 
Fra kl. 09:15 

 
Sang og 
musikk/dans 
 
 

     15.  
Samling:  
Fra kl.09:15 

 
   3-årsklubb 
 
   4-årsklubb 
 
   5-årsklubb 
(skolegruppe) 
 
 

   16.  
Samling 
Fra kl.09:15 
 
Tur dag! 
Vi spiser frokost på 
avdelingen før vi går 
på tur senest kl.10  
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        19.  
Samling:  
Fra kl.09:15 

 
Forming:  
Vi lager en 
galakse på 
glasskrukke 

        20.  
Samling: 
Fra kl.09:15 

 
Utedag 

 

         21. 
Samling:  
Fra kl.09:15 

 
Sang og 
musikk/dans 

        22. 
Samling:  
Fra kl.09:15 

 
   3-årsklubb 
 
   4-årsklubb 
 
   5-årsklubb 
(skolegruppe) 

 
 

 23.  
Tur dag! 
Vi spiser frokost på 
avdelingen før vi går 
på tur senest kl.10 
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         26. 
Samling: 
Fra kl.09:15 

 
Forming:  
Barna får lage 
alternative 
planeter, 
kreativiteten står 
fritt!  

       27. 
Samling: 
Fra kl.09:15 

 
Utedag 

 

       28. 
Samling: 
Fra kl.09:15 

 
Sang og 
musikk/dans 

       29.  
Samling: 
Fra kl.09:15 

 
   3-årsklubb 
 
   4-årsklubb 
 
   5-årsklubb 
(skolegruppe) 
 

   30.  
Turdag 
Vi spiser frokost på 
avdelingen før vi går 
på tur senest kl.10 

 

 

 
Rutiner i barnehagen:  

 

08:15 Frokost  

09:15 Samling 

09:30 Aktiviteter/ dele i grupper 

11:00 Lunsj 

12:00 Utelek/hvilestund 

Pauseavvikling  

14:00 Frukt måltid  

 

 

Rammeplan for barnehagen sier følgende om læring: 

 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, 

fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas 

nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for 

deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide 

perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 

læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen 

og andres læring. 

 

 

Temaet for denne måneden er verdensrommet og de ulike planetene. Her skal 

nysgjerrigheten få blomstre når vi går inn i det ukjente. Hovedfokuset vil være lekbasert 

læring omkring temaet. For barna kan det være noe abstrakt å lære og forstå noe om 

verdensrommet vårt, vi skal derfor være åpne for deres egne tolkninger. Vi skal innom 

forskjellige formingsaktiviteter hvor barna skal få gjøre mest mulig selv. Vi bruker mye sang 

og dans knyttet til temaene vi jobber med, det gir rom for læring gjennom musikk. Gjennom 

bruk av ulike temaer ønsker vi at barna skal være interesserte og litt spørrende til det vi 

snakker om. Og kanskje gjør de seg opp noen egne tanker? 

 

 

 

 



Mandag:  

Vi har ulike formingsaktiviteter hvor fokuset er at barna skal mestre mest mulig selv. Dette 

er en god aktivitet hvor vi øver på finmotorikk.  

  

Tirsdag:  

Tirsdag er møtedag for barnehagen og vi samarbeider derfor tvers av avdelingene og 

ungene er ute sammen. Her vil det være ulike aktiviteter knyttet til lek og fysisk aktivitet for 

alle.  

 

Onsdag:  

Onsdag er det fokus på dans og musikk! Her skal barna få utfolde seg fritt i store omgivelser. 

Musikk gir både glede og kan bidra til god fysisk aktivitet.  

 

 

Torsdag:  

Torsdagen deler vi inn i aldersjevne grupper.  

- 3 års klubb: Fokus på lek og sosiale samspill med andre barn.  

- 4 års klubb: Her har vi et større fokus på læring gjennom aldersadekvate aktiviteter. 

- 5 års klubb: De store barna er nå blitt skolestartere og det er tid for Supergjengen! 

Her vil de eldste barna ha fokus på forberedende aktiviteter knyttet til skolen. Det vil 

også være fokus på å bli kjent med andre barn på tvers av avdelingene. Men først og 

fremst har vi som hovedmål at det skal være en kjekk plass for barna å møtes!  

 

 

Fredag:  

På fredag er det tid tur! Da utforsker vi gjerne nærområde og naturen rundt oss. Vi bruker 

mye tid på å komme oss til bestemmelsesstedet. Vi ser at når det går i deres tempo, og de 

har mulighet til å utforske har de stor glede av turen. Da blir det mindre fokus på at det er 

langt å gå eller at de er slitne. Vi øver også på å følge trafikkreglene og gå samlet sammen 

slik at vi får en trygg og fin tur! 

Det er fint om de har god sekk (som kan festes) og gode sko å gå med til barna 

disse dagene.  

 

 

Samlingsstund:  

Har vi hver dag etter frokost. Der samles vi i en ring rundt på gulvet, og vi leser en bok, 

synger, snakker om ulike temaer eller hva hver enkelt har gjort i helgen. Vi tar også for oss 

dagsplanen med bilder, slik at barna opplever en mest mulig forutsigbar hverdag.  

 

 

 

 

 

 
 

 


