
          Kompetente barn    SAMMEN MED   kunnskapsrike voksne  

 

                  MÅNEDSPLAN OKTOBER                
                               Tema: Høst; Meg selv/ kroppen min og følelser; FN- dagen   

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
3.  
Tilvenning for Mariia 
 

 

4.  
Hinderløype  
i gymsalen 

 

5.  
Tur 
9.30-11.00 

Tema: Høst 

  

 

6. Hurra! 
Noah 2 år!  

 

7. Mini røris 
Varm mat 

 

10. 
Inne/ute aktiviteter 
Samling med tema: 
Meg selv/ Kroppen 
min og høst 

11. 
Hinderløype i grupper 
og felles yoga 
i gymsalen 
Varm mat 
 

12. Tur  
i nærmiljøet 
9.30-11.00  
Tema: Høst 

 
 

13.  
Lekegrupper 
Lesegrupper tema: 
følelser 

 

14. 
Formingsaktiviteter  
  

Musikk og danse  

 

17. Inne/ute 
aktiviteter 
Samling med  
tema: Meg selv/ 
Kroppen min og høst 
 

18.  
Hinderløype i grupper 
og felles yoga 
i gymsalen 
 Varm mat 
 

19.  
Tur  
i nærmiljøet 
9.30-11.00  

 

20. Lekegrupper 
Lesegrupper tema: 
følelser 

 

21. 
Mini røris  
 

24.  

FN-dagen 

 
Velkommen       

25.  
Knøtt i gymsalen 
Varm mat 
 

26. Tur  
i nærmiljøet 
9.30-11.00  

 
 

27. 
Lekegrupper 
Lesegrupper  
Tema: følelser 

28. 
Formingsaktiviteter 
Musikk og danse 

Sangene som vi har fokus på denne måneden: Hode, skulder, kne og tå; Hendene på hodet; Tommelfinger; En 

ring av gull; Når høsten kommer; Epler og pærer. Vi hører på sangen (Vi er barn fra forskjellige land) og øver 

på «Bli med dansen» i forbindelse med markering av FN- dagen. 

Fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst -skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å 

oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre. Natur, miljø og teknikk: Barnehagen skal bidra 

til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde 

seg i naturen til ulike årstider. Etikk, religion og filosofi: Barnehagen skal skape interesse for samfunnets 

mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Mangfold og gjensidig respekt 

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og 

gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal 

barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap.  

Hver torsdag har vi lesegrupper. I forbindelse med det inviterer vi dere foreldre til å komme og lese ilag med 

barna. Gjerne på ditt morsmål. Si ifra om det passer bedre en annen dag for deg. I løpet av oktober måned 

pleier fotografen å komme barnehagen. Mer info om datoen og klokkeslett kommer. 
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