
AKTIVITESPLAN 2019 
August, september og oktober 

TEMA: REALFAG 

Vi begynner august med å komme inn i rutiner igjen etter sommerferien, 
høste sukkererter, utforske leker og kanskje nye vennskap. I september skal 
vi ha brannvern som tema og oktober har vi fokus på Innsamlingsaksjonen 
til Care. 
 

BRANNVERN 
Det var stor suksess med brannvern som tema i fjor og vi får stadig 
spørsmål: «når kan Bjørnis få være med oss hjem». Med dette temaet 
ønsker vi at barna våre skal bli gode brannverns ambassadører ovenfor 
foreldre og hjemmet. Barn tilegner seg grunnleggende kunnskap og 
holdninger som de tar med seg resten av livet. 
Denne måneden kommer Brannbamsen Bjørnis til å bo hos oss i 
barnehagen, og som i fjor vil han nok helt sikkert være med og besøke 
barna hjemme.  
 
Temaer vi går igjennom: 
- Røykvarsleren. 
- Ikke gå der det er røyk. 
- Barn som gjemmer seg. Øve på å rope høyt brann! Brann! 
- Brannøvelse. 
- Nødnummeret 1-1-0. 
- Passe på levende lys 
- Bål i skog og mark. 
- Brannskader.  
  
 
 
 

 

 
 

 VIKTIGE DATOER: 

- September foreldremøte. 

- Oktober foreldresamtaler. 

- Kafe og salg i forbindelse 

med innsamlingsaksjonen 

20. oktober. (nærmere 

dato blir oppgitt i 

ukepost) 

 

 

  

 

 

 



 
 
 

TV-AKSJON CARE 
Med tv- aksjonen i fokus har vi som mål at barna skal få 
kjennskap til at i noen land har en ikke nok og spise, at 
jenter og gutter er like bra, at vi gode på forskjellige ting og 
at det er bra. Vi snak også snake om hvordan vi kan bidra, og 
sammen med barna skal vi også finne ut hva vi kan selge for 
å tjene penger til tv- aksjonen. Vi tar gjerne imot innspill på 
dette området. 
 
Med de aller yngste blir fokuset på å dele leker og være 
gode med hverandre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Alle store har vært små 
og alle små kan tenke stort 

Det må være likt for alle 
ellers blir det bare rot 

Vi er mange, hør vi synger 
for en mer rettferdig jord 

Alt som lever har en stemme 
og dette er vårt hjem.» 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 



 


