
Prosjektplan for september - november 

Tema: LEK OG VENNSKAP. I den første periode av barnehageåret skal vi bygge trygghet gjennom sosial kompetanse som er nøkkelen til trivsel i 
felleskapet. Her skal vi ha fokus på det barna opplever sammen med de andre. Gjennom lek utvikler barna sin sosiale kompetanse, respekt og 
toleranse for andre barn. Det er viktig for oss at alle barn bidrar i aktivitetene og lærer gjennom lek, samtidig som de opplever fellesskap og 
mestring. Gjennom lek utvikler barn empati og lærer å ta gode valg.  
 

 

Periodens nøkkelord Periodens rim/regler Periodens sanger Periodens litteratur 

Inkludering 
Samarbeid 
Gleding 
Hverdagshelter/superhelter 
Stopp -regelen 
 

• Hvem banker sa Per 
anker 

• regn 
 
 
 

 

• napoleon med sin hær (navnesang 

• Godt å ha någen 

• Bare så du vett det 

• Smil og vær glad 

• hjertevennsang 

• Tuppen og lillemor 

• Når bladene faller ned 

• Høsten kommer 

• Høyt, høyt i et epletre 

• A ram sam Sam 

• lydfangeren 

• Fader jakob 

• Morgendagens søsken 

 

• Gleding 

• Karsten og Petra 

• En venn 

• Bøkene om pinnsvin og 
kanin 

• «Den lille musa leter etter 
en venn» 

Periodens 
formingsaktivitet 
 

Periodens språkleker/aktivitet Periodens tur / opplevelse Viktige datoer 

• Lage vennskapsvegg 
 

• Hvem er under teppe? 

• stopp og gå leken 

• 1-2-3 rødt lys 

• Si hei på ulike språk 

• Vi går på tur og blir kjent med 
nærmiljøet 

 

• 1. sept. begynner vi med 
smøremåltid. 

• 2.sept. foreldremøte kl.18.30 

• Planleggingsdager 12. og 13. 
november 



Fargegrupper 

Gul: Almila, Hanna, Allister, Herman, Håkon (Eva) 

Grønn: Naod, Max William, Hedda, Marion, Serine (Evelyn) 

Lilla: Maria Camille, Emilia, Hannah, Emily, Markus, Edvard (Bente) 

Blå: Hermine, Ragnhild, Julie, Rida, Jona, Benaiah (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. 

• Ha med drikkeflaske som barnet kan ha i barnehagen. Dere foreldre har ansvar for å ta med hjem til vask. 

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

  

          

 

Telefon direkte til Løvehulen: 

41 63 02 86 / 45 87 65 10 

 

DAGSPLAN 

7.30 Barnehagen åpner. Velkommen til oss ☺ 

8.15 – 8.45 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! 


