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Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

1  

GUL: Male med høstfarger. 
RØD: TURDAG: 
Kyllingnuggets. Ta gjerne 
med noe varmt i termos! ☺

2 

GUL: Frilek og sang. 
RØD:  
Språkgruppe 
Mattedag - Mengde 

8  
GUL: Samling/ Lek/ 
Aktivitet 
RØD: TURDAG:  
Stekt egg. Ta gjerne med 
noe varmt i termos! ☺

9 
GUL: Frilek 

RØD:  
Refleksdagen! Ta med en 
lommelykt og noe med  
refleks på. (Husk å merke 
med navn)

15  
GUL: Samling/ Lek/ Aktivitet 
RØD: TURDAG: 
Ostesmørbrød. Ta gjerne 
med noe varmt i termos! ☺  

22 
GUL: Samling/ Lek/ 
Aktivitet 
RØD: TURDAG: 
Grønnsaksuppe. Ta gjerne 
med noe varmt i termos! ☺ 

23 
GUL: Frilek  
RØD: Mattedag - mengde 
Språkgruppe 

21  Havregrynsgrøt 
GUL: Turdag  
RØD:  Superklubben!

19 
GUL: Bevegelseslek/ 
formingsaktivitet 
RØD: Vennskap/følelser  
Tema: Sprell i jungelen 
Vi feirer Alina som blir 5 
år i dag! Hurra!  

 : Laks og søtpotet

6 
GUL: Temasamling 
RØD: Temasamling. 
Vi får besøk av en 
«tannlege» og ser i 
kofferten med det rare i. 

  

41 Tema:  
Kroppen/Høst 

 

16 
GUL: Frilek  
RØD:  
Språkgruppe 
Mattedag - Mengde 

Vi feirer Lukas som ble 2 

år 8. oktober! Hurra!  

14  Havregrynsgrøt 

GUL: Turdag 
RØD:  Superklubben!

12 
GUL: Bevegelseslek/ 
formingsaktivitet 
RØD: Aktivitet/samling 

Vi ønsker velkommen til 
Lukas (Gul gruppe) 

  Kjøttkaker i brun saus 

20 
GUL: Temasamling 
RØD: Temasamling. 
Grenser: 
Du eier din egen kropp! 

 

43 Tema: Kroppen/Høst 

 

40 Høst 

  
(Skolens høstferie)

7   Havregrynsgrøt 

GUL: Turdag 
RØD: Superklubben! 

5 
GUL: Bevegelseslek/ 
formingsaktivitet 
RØD: Samling 

 : Havets skattekiste

13 
GUL: Temasamling 
RØD: Temasamling. 
Karius og Baktus 

  

42 Tema:  
Kroppen/Høst  
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GUL GRUPPE  
September måned: Det er en fin gruppe vi har i år, og de koser seg sammen. Nå er vi alle blitt godt kjent med barna 
deres og de er trygge på oss voksne. Vi har kommet i gang med temasamlinger på tirsdagene, og dette synes barna er 
gøy. Vi synger sammen (med litt gitarspill i blant), peker på kroppsdeler på plakat og viser hverandre hvor øyne, nese, 
munn osv. er. Vi har sett på ansiktene våre i speil. På onsdagene har vi hatt veldig fine turer, og vært ganske så heldig 
med vær! Vi har vært på besøk hos hønene og kaninene, lekt på lekeplass, og inn forbi Bjorbekk kirke er det et veldig fint 
turområde med stort gress, og litt fjell/ skog som barna får utfolde seg på, de lekte og koste seg så da vi var der! Høsten er 
kommet, og vi ser på endringene i naturen. Formingsaktiviteter og bevegelse til musikk liker barna godt. Barna har vært 
med på å høste epler fra eple-trærne vi har i barnehagen, og av eplene har vi laget eplemos. Vi har også sendt inn epler 
og fått deilig eplemost tilbake, og den smakte veldig godt for både barn og voksne ☺  
Oktober måned: I oktober vil vi få mer tid inne og vi vil ta frem malesakene og utfolde oss med form og farge. Vi vil så 
smått begynne å tenke på julegaver i slutten av måneden. Er det fint vær, er vi ute så mye vi kan. Mange fine sanger, rim 
og regler vil barna bli kjent med i samlingene våre. Øv gjerne hjemme også på regla og sangen ved siden av! ☺ 

RØD GRUPPE 
September måned: September har vært en fantastisk måned på rød. Det er en artig og aktiv gjeng vi har i år med mye 
godt humør. Vi har hovedfokus på lek og sosial kompetanse. Hva betyr det for deg å ha en god venn i barnehagen, og 
hvordan kan vi jobbe sammen for at alle skal ha det fint? Det er mange fine samtaler vi har sammen med barna, og de er 
SÅ kloke! De har erfart og de KAN! Noen kan veldig godt og noen må øve litt til, sånn er det i alt vi foretar oss <3 

Vi har lært mye om kroppen vår og har sett oss i speilet, tenk at alle ser helt forskjellige ut, selv om vi alle har to øyne, en nese og en munn og to ører.. helt 
forskjellige! Det er rart! Vi har også sett på hvordan vi ser ut inni, og det er i hvert fall rart, tenk at vi går med en lang lang lang tarm inni oss.. Kroppen er magisk! På 
mattedagene har vi fokus på matematikk, hjernen vår er i god utvikling, og vi tar inn så mye lærdom om dagen, men alt skjer når vi leker og har det gøy! Det samme 
er i språkgruppene, da er vi bare to – tre barn om gangen. Da kan vi feks øve på rim og regler, sanger, munnmotorikk, spill som trener hukommelse og så koser vi 
oss sammen så få om gangen. Det er fint! Superklubben: I superklubb har vi jobbet med former, og klipping. Vi har alltid beskjed leker og et spill på slutten av 
samlingen. Det er en super gjeng som viser stor glede for disse samlingene!  

Oktober måned:  
Vi fortsetter å jobbe med kroppen som tema, og vi skal lære om munnen vår. Hvor mange tenner har vi og hva kan egentlig munnen vår? Tannlegen var syk forrige 
måned, men nå kommer tannlegen på besøk :D Vi gleder oss! Vi håper på en fin oktober med masse utelek:D 
Refleksdagen 9.10: Vi markerer refleksdagen fredag 11. oktober. Vi snakker om hvor vanskelig det er å se noen i mørket nå som høstmørket kommer, vi slukker lys 
i barnehagen og lyser oss frem til gjenstander med refleks på.  

Høsten kommer: Nå må kurven gås gjennom og sommerklær tas med hjem! Sjekk kurven jevnlig og ta med ekstra skift når vått tøy sendes hjem. Husk varmt tøy og 
gjerne ullsokker og gode hansker/votter, særlig på turdager! Av skift er det viktigst med benklær – Bukse, stillongs, strømpebukse og/eller sokker. Særlig rød gruppe 
er mye ute, her er det svært viktig med varme og gode klær! Husk regnvotter! 
Personalet: Una og Julie er elever på Asdal og de skal være her 1,5 time hver mandag. De skal være på Rød gruppe. Ida Marie som går barne- og ungdom på Sam 
Eyde skal være hos oss hver fredag på gul gruppe. 

44 Tema: Kroppen 27 
GUL: Temasamling 
RØD: Temasamling. 
Grenser: 
Hvem kan vi stole på?  
Si STOPP!  

29 
GUL: Samling/ Lek/ 
Aktivitet 
RØD: TURDAG:  
Tomatsuppe 
Ta gjerne med noe varmt i 
termos! ☺ 

30 
GUL: Frilek 
RØD: Språkgruppe 
Mattedag - Mengde 

28  Havregrynsgrøt 
GUL: Turdag 
RØD: Superklubben! 

26 
GUL: Bevegelseslek/ 
formingsaktivitet 

 Indisk korma

Hode, skulder, kne og tå,  
kne og tå 
Hode, skulder, kne og tå,  
kne og tå 
Øyne, ører, kinn å klappe på 
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå.

Panneben- regle 
Panneben (pek på panna)  
Øyesten (pek på øyet)  
Nesetipp (pek på nesa)  
Munnelipp (pek på munnen)  
Hakeslipp (pek på haka)  
…og dike-dikke-dikke-dikk (Kil under haka)
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Foreldresamtaler: Vi henger opp lister i garderobene over tider vi kan ha samtale. Kom inn og ta en kikk. Finn en tid som passer og skriv dere på! Ta kontakt om 
dere må ha annen tid. Rød gruppe: Ingeborg og Vibeke henger opp tider de kan ha. Se på arket hvilken pedagog du skal ha samtale med. Gul gruppe: Wenche og 
Cecilie avtaler tider direkte med dere.  

Husk å ta en titt på vår nettside: www.eplehagenbarnehage.no og vår facebookside! Her legger vi ut bilder fra aktiviteter noen ganger i uken.  
Vi ønsker dere en flott høstmåned! Hilsen personalet i Eplehagen! 

http://www.eplehagenbarnehage.no

