
Prosjektplan for august - oktober 

Tema: Vennskap. I den første periode av barnehageåret skal vi bygge trygghet gjennom sosial kompetanse (selvfølelse, empati, selvhevdelse, 
selvkontroll) som er nøkkelen til trivsel i felleskapet. Her skal vi ha fokus på det barna opplever sammen med de andre. Lek vil være et utgangspunkt 
til å utvikle empati, men også til å ta gode beslutninger.  Det er viktig for oss at alle barn bidrar i aktivitetene og lærer gjennom lek, samtidig som 
de opplever fellesskap og mestring. Vennskap og sosial kompetanse er en kontinuerlig prosess i vårt arbeid og noe vi daglig jobber med. Vi har 
språksamling daglig i små grupper hvor vi bruker samtaler, rim og regler, sanger og drama, men også sanseopplevelser som musikk og lytteleker.  
 

 

Periodens nøkkelord Periodens rim/regler Periodens sanger Periodens litteratur 

Inkludering 
Samarbeid 
Dele 
Gleding 
Vente på tur 
Stopp -regelen 
 

Regn 
En ring av gull 

 
 

• Napoleon med sin hær (navnesang 

• Godt å ha någen 

• Smil og vær glad 

• Hjertevennsang 

• Når bladene faller ned 

• Høsten kommer 

• Høyt, høyt i et epletre 

• A ram sam Sam 

• Lydfangeren 

• Hode, skulder, kne og tå 

• Den som deler 

• Gleding 

• Karsten og Petra 

• Hva har man venner til? 

• Bøkene om pinnsvin og 
kanin 

• Den lille musa leter etter en 
venn 

 

Periodens 
formingsaktivitet 
 

Periodens språkleker/aktivitet Periodens tur / opplevelse Viktige datoer 

• Lage vennskapsvegg 

• Lage kunst som skal 
selges på FN dagen 

 

• Hvem er under teppe? 

• 1-2-3 rødt lys 

• Turbingo 
 

• Vi går på tur og blir kjent med 
nærmiljøet 

• Brannvernuke  

• Markering av FN dagen 

Foreldremøte 20 september kl.19 - 
20 

  
Planleggingsdag 11 og 12 
november 

Telefon direkte til Løvehulen: 

51 50 88 78 

41 63 02 86/45876510 

https://dj4fsg3e1je59.cloudfront.net/9788299982818/img/0


Fargegrupper 

Gul: Ola, Dennis, Rida, Almila, Marion & Serine (Eva) 

Grønn: Adil, Bennet, Johannes, Herman & Håkon (Evelyn) 

Lilla: Jona, Naod, Hermine, Alasdair & Live (Bente) 

Blå: Max William, Hedda, Hanna, Mikiyas, Vega & Ragnhild (Bodil) 

 

I samlingen er det fargegruppen som er sammen. 

Når vi har lekegrupper er det to og to fargegrupper som er sammen. 

 

 

• Pass på at barnet har nok ekstra skift i garderobehyllen. 

• Se etter at regntøy/dress og støvler fortsatt passer etter ferien. 

• Blir dere senere en kl. 9.30, er det flott om vi får beskjed. 

 

  

          

DAGSPLAN 

7.30 Barnehagen åpner. Velkommen til oss ☺ 

8.15 – 9 Frokost 

9.30 språksamling og aktiviteter i grupper/tur 

11.00 Lunsj 

13.00 aktiviteter i grupper 

14.00 frukt 

14.45 lek/aktivitet 

16.30  Barnehagen stenger. Takk for i dag! 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.me%2F52688401-Katt-pinnsvin-ogle-sjiraff-hund-host-2017-barnehage.html&psig=AOvVaw3JLtXX7KRFzeSSZ5ShhTqD&ust=1628757953007000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCMDO7KvKqPICFQAAAAAdAAAAABAF

