
Månedsbrev for Dråpene:  

November: 
Månedens tema: Meg selv og kroppen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oktober: 

Oktober måned har flydd av sted og vi ser at barna blir mer og mer glade for å se hverandre. 

Klemmer blir utdelt hyppig ovenfor hverandre, enten barna er glade eller noen er lei seg.  

I samlingene blir barna mer og mer med for hver gang vi synger/forteller eventyret bukkene bruse. 

Noen av barna synger og imiterer bevegelsene ivrig. I hverdagsleken både ute og inne blir det ofte 

trolle lek. Enten vi skal finne noe å spise til det eller at en er troll og skal skremme/ta hverandre.       

Ved at vi daglig benevner kroppsdelene, synger sanger der kroppen blir representert og brukt det 

flittig i hverdagsaktiviteter, ser vi og hører at barna har blitt svært så flinke på hvor de forskjellige 

kropps delene er. Enten de sier det med ord eller viser det med kroppsspråket.  

Denne måneden har vi begynne med litt formings aktiviteter, som maling. For flere av barna vil dette 

være deres første opplevelse med malings aktiviteter. Der de sanser ved å kjenne på, se ulike farger 

blir blandet og noen av dem vil også smake litt. Flere av barna koste seg veldig, mens andre igjen var 

litt mer skeptisk til å få maling på hånden. Det å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre 

eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. For barna skaper sin egen kultur ut fra egne 

opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av 

muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og 

kommunikasjon.  

 

Informasjon: 

- Hvis dere har våtservietter med luke og åpne funksjon. Har vi veldig lyst på lokket når pakken er 

tom. Vi skal lage noe sammen med barna med det. Vi har fått inn 3 trenger 9 til      .  

- Minner om at det er planleggingsdager den 17 og 18 november. Da er barnehagen stengt.  

- Lesekork prosjektet i november.  

 

 

 

2-årsgruppen: 

Det var en stolt gjeng som fikk bli med inn på Sønnavind. Gruppa holder fortsatt på å bli litt kjent, 

og vi jobber med å finne utav hvordan vi best kan få til det vi ønsker. Første gang ble vi kjent med 

avdelingen, og litt hverandre. Andre gang gikk det litt lettere i leken og mer på tvers. Vi vil fremme 

kontakt og stimulere til vennskap på tvers av avdelingene, å løse felles oppgaver og fordype oss litt i 

tema som kroppen. Høsten vil vi også ta med oss. Så ser vi hvor interessene i gruppa tar oss. Vårt 

mål er at alle barna skal få tilrettelagte aktiviteter etter alder og modning. Etter hvert vil vi gi oss ut 

på tur sammen også, bruke det fine nærområdet vårt. Vi gleder oss til fortsettelsen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen oss på Dråpene: 

helen, Charlotte, tove og stine. 

Språk: 

Barnehagens årsplan sier at i løpet av hele barnehagehverdagen skal alle barn få mulighet til å 

utforske og utvikle sin språkkompetanse. Vi ser på språk som mye mer enn kun ord; det kan være 

kroppsspråk, felles fokus, gi og ta, begrepsforståelse og språkforståelse. Det er viktig for personalet at 

barna skal føle seg forstått og lyttet til. Gjennom hele dagen skal barna møte språklige forbilder både 

i hverdagssituasjoner og i pedagogiske aktiviteter. Der personalet skal være lydhørt i kommunikasjon 

med alle barn. Språk og begrepsforståelse danner grunnlag for all læring, samspill med andre, lek og 

vennskap. Språk gir mening i barns opplevelser, hjelper barn til å lære om seg selv og verden rundt 

seg.  

I rammeplanen sies at personalet skal tilpasse de språklige aktivitetene til barns språklige ferdigheter, 

interesser og initiativ. Barn lærer når de holder på med noe de er opptatt av og interessert i. Vi på 

avdelingen velger ut tema som vi ser opptar barn, for å skape fellesskapsfølelsen, glede i sammen og 

at barna skal få en felles forståelse om temaet, slik at de da kan ta det med seg inn i leken.   

Vi har daglig samling, der vi tilpasser opplegget til hver alders gruppe. Måle vårt for samlingen er at 

den skal være en fin stund, der dem skal føle felleskap, glede og oppleve litt magi. For de minste er 

det kanskje nok med å bli kjent med samlings rutinene og ha sangsamlinger, mens med de større 

barna kan vi blant annet begynne med å fortelle eventyr, lese bøker og ha leker. Gleden i å bli lest for 

og høre eventyr er noe som en må trenes opp. Ved å daglig synge, lese bøker og fortelle eventyr i 

ulike situasjoner i løpet av dagen, er det med på å skape en glede i fellesskap mens det skjer en 

språkstimulering.  

 

November: 

- I samlingene skal vi fortsette med å ha fokus på kroppen vår. Der vi skal benevne, synge sanger, si 

regler om de ulike kroppsdelene. Vi skal begynne å presentere eventyret om gutten som hadde vondt. 

Dette er et eventyr der barna selv er med på ulike bevegelser mens vi forteller.  

- Nå er vi snart i mål med å besøke alle husene og lekeplassene i nærheten av dere. Vi har to plasser 

igjen. Etter alle besøkene skal vi prøve oss litt på å ferdes i ulent terreng, der barna skal få utfolde 

seg og trene litt på balansen. En god plass å gjøre det på er i tasta skogen.  

- Vi skal jobbe videre med «Meg selv» temaet, der vi denne måneden skal begynne å jobbe med 

hørsel sansen. Der vi skal høre på forskjellig musikk, lyd safari og vi skal undersøke kraften og ulike 

lyder i instrumenter.   

- Uten å si for mye, skal vi begynne med litt julehemmeligheter sammen med barna.  

 

 

  

 


