
Tilbakeblikk for avdeling Spurv 

(september) 

Høsten har meldt sin ankomst! Vi har hatt masse forskjellig vær, alt fra veldig vått og kaldt til klare 

fine dager i barnehagen. I gruppene rødstrupe og Svale har bl.a.: 

• Hatt mange forskjellige formingsaktiviteter knyttet opp mot temaet «Meg selv og 

barnehagen. Vi har klippet og malt ansiktene våre med forskjellige ark og materialer. Vi har 

også funnet blader ute på tur og barnehagen som har brukt til å lage bladmennesker. Disse 

limet vi på en melkekartong som vi klippet ut. Mange av barna syntes det var artig at det var 

på en melkekartong😊 I rammeplanen står det at barna skal få estetiske erfaringer i ulike 

former som gir barna anledning for utforskning , fordyping av materialer og teknikker.  

• Vi har gått turer i nærmiljøet. Mest til Ole brum skogen. Her er det mye kjekk lek med 

klatring, bygging av hytter, slengdisse, se etter dyr osv. 

I Ørnegruppen har de: 

o Gått på tur til ørneskogen.  

o Hatt bål 

o Bygd ferdig enda en lekehytte 

o Øvd seg på å skyte med sprettert og spikke med kniv 

o Mye fin lek på tvers av avdelingene. Mye rollelek i lekehyttene, med skole, familie og dyr. 

Hver gang vi går fra skogen ser vi 2 kråker som kommer til gapahuken og leter etter smuler, men i det 

siste har vi ikke sett ekornet som var der på sensommeren. Kanskje det har funnet seg et nytt hjem 

eller gått i hi? 

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna skal få oppleve og utforske naturen og  

få kunnskap om dyr og dyreliv. De skal også få lage konstruksjoner av ulike materialer og utforske 

muligheter som ligger i redskaper, ref. til hyttebygging, spikking, saging 

Når de bygger hyttene så må de målt greiner og pinner for å se hvilke som passer hvor og om de 

eventuelt må sages for å tilpasse lengden, ref. antall, rom og form – barnehagen skal bidra til at 

barna erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse, bruker kroppen og sansene for å 

utvikle romforståelse. 

 

Viktige datoer: 

• Siste dag med svømming er tirsdag 20.oktober. 

• Feiring av FN-dag fredag 23.oktober. NB – intern feiring, men det vil bli hengt opp plakater 

utendørs til innsamlingsaksjonen. 

• Fotografen kommer onsdag 28.oktober 

• Vi feiret Feliks sin bursdag fredag 2.oktober – 4år! 

• Feire Zephan sin bursdag 30.oktober – 5år! 

 



 


