
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

1 
GUL: Temasamling- Kroppen. Vi 
snakker om hvilke kroppsdeler vi 
har, og synger «hode, skulder, kne 
og tå.» 
RØD:  
Temasamling: Kroppen. 
 Hvordan ser vi ut innvendig? 

2 

FOTOGRAFERING 
 fellesbilde kl 10! 

Superklubb

4 
GUL: Frilek, sang og 
bevegelse. 
RØD:  
Språkgruppe 

Mattedag

37 
Tema: «KROPPEN MIN» 

8 
GUL: Temasamling- kroppen. Sang, 
rim og regler. 
RØD: Vi deler oss i grupper. 
Temasamling: Kroppen. Hvordan ser 
vi ut innvendig?

11 
GUL: Frilek, sang og 
bevegelse. 
RØD:  
Språkgruppe 

Mattedag

38 
Tema: «KROPPEN MIN» 

15 
GUL: Temasamling- kroppen. 
Fokus på ansiktet. Speil,  
RØD: Vi deler oss i grupper. 
Temasamling: Kroppen. Smakedag, 
tenner og tannpuss. 

18 
GUL: Frilek, sang og 
bevegelse. 
RØD:  
Språkgruppe 

Mattedag

22 
GUL: Temasamling- kroppen. 
Fokus på ansikt/ hode, Speil,  
RØD: Vi får besøk av en 
«tannlege» og ser i kofferten med 
det rare i. 

25 
GUL: Frilek, sang og 
bevegelse. 
RØD:  
Språkgruppe 

Mattedag

23 
GUL: Turdag 
RØD: 
  Superklubb 

  Havregrøt (frokost)

21 
GUL: Bevegelseslek/ 
Formingsaktivitet.  
RØD:  

  Nachos

10 
GUL: Samling/lek/Aktivitet 
RØD: TURDAG 

  pannekaker

16 
GUL: Turdag  
RØD: 
  Superklubb 

 Havregrøt (frokost)

14 
GUL: Bevegelseslek/ 
Formingsaktivitet. 
RØD:  

   Kylling og salat i 
lefse.

24 
GUL: Samling/lek/Aktivitet 
RØD: TURDAG - Med bål. Ta 
gjerne med noe varmt i termos. 

  Fiskekaker i lompe

3 
GUL: Samling/lek/Aktivitet 
RØD: TURDAG  

   Pølse i lompe

39 
Tema: «KROPPEN MIN» 

 

36 

!  

9 
GUL: Turdag 
RØD: 
 Superklubb  

  Havregrøt (frokost)

7 
GUL: Bevegelseslek/ 
Formingsaktivitet.  
RØD:  

   Fiskeboller i hvit saus 
og grønnsaker.

17 
GUL: Samling/lek/Aktivitet   
RØD TURDAG – Med bål. Ta 
gjerne med noe varmt i termos. 
Vi feirer Leander som blir 5 

år i dag!   

  Suppe på termos
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40 

Høstferie 

29 
GUL: Male med høstfarger. 
RØD: Temasamling: Karius og 
Baktus 

30 
GUL: Frilek og sang. 
RØD: Musikkdag 

28 
GUL: Frilek og sang. 
RØD:  

  spagetti og 
kjøttdeig 
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AUGUST: 

RØD GRUPPE: Vi har hatt en rolig og fin oppstart på rød gruppe. Barna er nå i ferd med å finne sin plass i gruppen, og vi kan begynne med temaarbeid og andre 
ting vi bruker å gjøre i løpet av en uke. På tirsdagene vil det være temadag, og da skal vi ha Kroppen min som tema dette året. Onsdager har vi Superklubb, 
torsdager blir turdag og fredager blir gruppedag. Vi har til nå hatt mye bra vær og vi håper høsten blir fin, slik at vi fortsatt kan tilbringe dagene ute. Følg med på 
værmeldingen slik at barna deres kommer godt kledd om morgenen.  

GUL GRUPPE: I år er det ikke blå og grønn gruppe, men en samlet gul gruppe på 10 barn. Det startet fire nye barn i august. Mie, Malvin, Mathilde og Helena. Lukas 
starter litt senere i høst. De som tidligere var på blå gruppe, men som nå er blitt del av gul gruppe er: Emilian, Oliver, Rakel, Ella og Jonas. Innkjøringen synes vi går 
veldig fint. Det har vært mye god lek både ute og inne, og vi har blitt bedre kjent med hverandre og de rutiner som er på gruppen. 

Vårt fokus er å bli godt kjent med hvert barn og skape gode rutiner som gir forutsigbarhet. Det skaper trygghet. Vi bruker begge rommene nede, og vi fordeler barna 
slik at de finner ro i lek og de aktiviteter som vi har i løpet av dagen. Vi ønsker å lage et flott pedagogisk opplegg tilpasset gruppene og kommer fremover til å dele 
mer inn i små leke, aktivitets og samlings grupper. Vi kommer til å ha mye fokus på språk og sosial kompetanse. Vi gleder oss til den første høstmåneden og satser 
på sol og opphold så vi kan få mange fine dager ute i frisk luft.  

Ikke nøl med å ringe oss for å høre hvordan barnet ditt har det! Det er bedre med en kjapp telefon enn å gå og lure. ☺  

SEPTEMBER:  
.  
Førskolebarna: Superklubb er startet for fullt og kommer til å bli holdt på onsdager. Bassenget er stengt frem til 6. september, vi håper vi er i gang etter det med 
bading annen hver tirsdag 

GUL GRUPPE: I løpet av september skal vi starte opp arbeidet med tema Kroppen. Da vil barna bli mer kjent med noen av kroppsdelene våre, og deres funksjon. 
Det største fokuset denne måneden vil nok være på hender og føtter. Vi ser/ snakker om- og får ulike erfaringer med- hva vi kan gjøre med hendende og føttene våre. 
Teller fingre og tær. Vi vil jobbe med begreper knyttet til kroppen, benevne ulike kroppsdeler, lese, se på bilder, synge. Vi vil også ha fokus på ansiktene våre, se oss 
selv i speilet, snakke om/ peke på munn, nese, øyne osv. Vi vil utfolde oss kroppslig i lek og på tur. Fremfor alt av opplegg er det viktigste for oss at barna opplever 
trygghet og har det bra. Det står fremst i fokus! 



. Vi satser også på noen formingsaktiviteter, men disse vil vi holde litt hemmelig siden vi bruker mye av det vi lager til julegaver. Vi håper på mye fint vær slik at vi kan 
utfolde oss ute, noe vi ser barna elsker. 

*HUSK: MERK ALT TØY! TA MED NOK SKIFTETØY - REGNTØY OG STØVLER MÅ VÆRE I BARNEHAGEN HVER DAG!*  
(VÅTT REGNTØY MÅ TØRKES HJEMME). 


