
          Kompetente barn    SAMMEN MED   kunnskapsrike voksne  

                    MÅNEDSPLAN NOVEMBER               
                                               Tema: Høst, vann; følelser og vennskap 

        fokus på leseaktiviteter 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
31.10  
Inne\ute aktiviteter 
Samling med 
månedstema 

1. Hinderløype i 
grupper og felles yoga 
i gymsalen 

 

2. Tur i  
nærmiljøet 
9.30-11.00 

 «Høstendringer i 

naturen» 
Vi leser på tur 

3. Lekegrupper 
Lesegrupper tema: 
følelser og 
vennskap 

 

4.  
Musikk og dans 
Vi øver på BlimE-
dansen sang 
«Den ene» 

7. 
Inne\ute aktiviteter 
Samling med 
månedstema 

8. 
Felles yoga 
i gymsalen 
Vi øver på BlimE-
dansen sang «Den ene» 
 

9. Tur 
i nærmiljøet 
9.30-11.00 

«Lek i utforsking i 

natur» 

 
 

10. Lekegrupper 
Lesegrupper med 
månedstema 

 
 
 

11. NRK Super 
BlimE-dansen 2022 
Årets låt «Den ene» 
BlimE er NRK Supers 
årlige 
vennskapskampanje 
 

14.  
Inne\ute aktiviteter 
Samling med 
månedstema 

15. Besøk av barna som 
gikk på Knøtt i fjor 

Kjekt å se dere igjen      

 

16.  Tur  
i nærmiljøet 
9.30-11.00  

«Sammenligne 

størrelser og form på 

kongler, pinner og 

stein» 

 

17.  
Planleggingsdag 

Barnehagen er 
stengt! 

18. 
Planleggingsdag 

Barnehagen er 
stengt! 

21.  
Inne\ute aktiviteter 
Samling med 
månedstema 

22.  
Hinderløype i grupper 
og felles yoga 
i gymsalen 
 

23. Tur  
i nærmiljøet 
9.30-11.00  

 

24. 
Lekegrupper 
Lesegrupper tema: 
følelser og 
vennskap 
 

25. 
Formingsaktiviteter 
Juleforberedelser 

 

28. Advent samling 

 
 

29. 
Vi baker  
 
Juleforberedelse 

30. 
Tur  
i nærmiljøet 
9.30-11.00  

 

1.12 
1.Julekalender 

 

3.12 
Juleforberedelser 

Vi trekker kalender 

 

Sangene som vi har fokus på denne måneden: Er du veldig glad og vet det; En ring av gull; Når 
høsten kommer; Epler og pærer; «Høyt, høyt, høyt i et epletre» dikt: «Regn, regn» «Tusenben gikk 
ut i sølevær». Vi hører på sangene: «Det er godt å ha någen» «Stopp ikke mobb» Den ene-BlimE 
dansen.  Hele november har vi “lesekorken” (les eget skriv om lesekorken 2022- på tavlen) vi leser 
bøker i samsvar med månedstema og etter barns ønske.  

 Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap- Rammeplanen for barnehagen 

• støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og 

lære å beholde venner 

• støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner 
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