
MÅNEDSPLAN FOR SEPTEMBER 2021 Tema: meg selv/kroppen 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

35 30.aug Starter opp 

med smøremåltid. 

Tilvenning/lek 

31 

Tilvenning/lek 

Sangsamling 

1 

Tilvenning/lek 

Sangsamling 

2 

Tilvenning/lek 

Sangsamling 

3 

Tilvenning/lek 

Sangsamling 

36 6 

Formingsaktivitet

  

7  

Språk/sansegruppe 

«Ansiktsregle» 

 

8 

Språk/sansegruppe 

«To hender små» 

 

9 

Tur i nærmiljøet 

 

10 

 

Sangsamling 

 

37 13 

 

Hinderløype  

 

 

14 

Språk/sansegruppe 

«Hode, skulder...»  

 

15 

Språk/sansegruppe 

«Lille Hasse hare» 

 

 

16 

 

Tur i nærmiljøet 

 

17 

 

Sangsamling 

 

38 20 

 

Formingsaktivitet  

Student 

21  

Språk/sansegruppe 

«Alle barna 

klapper» 

22 

Språk/sansegruppe 

Sang samling 

 

 

23 

 

Tur i nærmiljøet 

 

24 

 

Sangsamling 

 

39 27 

Hinderløype 

28  

Språk/sansegruppe 

Sangsamling 

29 

Språk/sansegruppe 

Sangsamling 

30 

Tur i nærmiljøet 

 

 
Avdelingsinformasjon: 

Nå har alle barn startet på Bikuben☺ Vi koser oss masse og legger vekt på at hver enkelt skal finne sin plass i 

gruppen og på avdelingen. De nye må bli kjent med rutinene i barnehagen, oss voksne og resten av barnegruppen. 

Derfor er det viktig for oss å bruke tid i denne perioden og være bevisst på at både store og små får 

utfordringer på sitt nivå. Vi deler barna inn i smågrupper så ofte vi kan. Her legger vi til rette for språk-, 

sanse- og bevegelseslek. Vi har også mye fokus på den frie og spontane leken. God tid til å utforske og bruke 

fantasien og være i et sosialt samspill med andre barn er viktig. Vennskap og gode relasjoner er en forutsetning 

for god læring og opplevelse av glede og mestring.  
 

Hver måned velger vi nøkkelord ut fra temaene vi jobber med. Nøkkelord vil stå i månedsplanen. Et nøkkelord er 

ord vi har fokus på. Disse ordene snakker vi om og konkretiserer.  Det er svært positivt om dere snakker om 

nøkkelordene hjemme også. Gjennom hele dagen, både i hverdagsaktiviteter og i språkgrupper, er vi bevisst på å 

benevne og bruke språket aktivt i samspill med barna.  
 

Denne måneden er tema meg selv og kroppen min.  

Nøkkelord: øye, nese, munn, tunge, øre, panne, hake, kinn, mage, hode, skulder, kne, tå,  

Sanger: «Lille Hasse hare», «Hode, skulder, kne og tå», «To hender små», «Alle barna klapper» og 

«Ansiktsregle» 

Språklig bevissthet: Hjelpe barnet ved å peke på riktig kroppsdel mens du sier ordet. 
 

Torsdag har vi fast turdag i nærmiljøet. Da er det viktig at barna er i barnehagen til kl 9.30. Tirsdager er det 

to-års tur. Da går en voksen fra Maurtua og Bikuben på tur sammen med 2 barn fra hver avdeling.  

Ellers har vi aktiviteter som fysisk aktivitet, formingsaktiviteter og sangsamling med ulike temaer.  
 

Vi starter opp med smøremåltid mandag 30.august. Ta med matpakke til frokost og oppskåret frukt til 

fruktmåltidet. 
 

Anna er praksislærer på UIS og Bikuben vil derfor få studenter på avdelingen en del uker i året. Første periode 

blir uke 38-40. 

 

Vi ser frem til en høst med fine opplevelser og et godt samarbeid med dere foresatte☺ 


