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1 
GUL: Samling/lek/Aktivitet 
RØD:TURDAG 

2 
GUL:Turdag 
RØD::  
Vi deler oss i grupper. 
Temasamling

3 
GUL: Lek 
RØD:  
Språkgruppe 

6 
GUL: Temasamling - kroppen. 
Sang, rim og regler. 
RØD: 
Bading for førskolebarn. 
Husk badehette! 

7 
GUL: Samling/lek/Aktivitet 
RØD:  Superklubb  

8 
GUL: Samling/lek/Aktivitet 
RØD: TURDAG 

 

9 
GUL: Turdag  
RØD:  
Vi deler oss i grupper. 
Temasamling

10 
GUL: Lek 
RØD:  
Språkgruppe 

37 
Tema: «KROPPEN MIN» 

13 
GUL: Temasamling - kroppen. 
Sang, rim og regler. 
RØD:  

14 
GUL: Samling/lek/Aktivitet 
RØD:  Superklubb 

15 
GUL: Samling/lek/Aktivitet   
RØD: TURDAG 

16 
GUL: Turdag  
RØD: 
Vi deler oss i grupper. 
Temasamling

17 
GUL: Lek 
RØD:  
Språkgruppe 

38 
Tema: «KROPPEN MIN» 

20 
GUL: Temasamling- kroppen. 
Fokus på ansikt/ hode, Speil 
RØD: 
 Bading for førskolebarn. 
Husk badehette! 

21 
GUL: Samling/lek/Aktivitet 
RØD:  Superklubb 

22 
GUL: Samling/lek/Aktivitet  
RØD: TURDAG 
  

 

23 
GUL:  
Turdag 
RØD: :  
Vi deler oss i grupper. 
Temasamling

24 
GUL: Lek 
RØD:  
Språkgruppe 
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27 
GUL: Temasamling- kroppen. 
Fokus på ansikt/ hode, Speil 
RØD:  

28 
GUL: Samling/lek/Aktivitet 
RØD:  Superklubb 

29 
GUL: Samling/lek/Aktivitet 
RØD: TURDAG  

30 
GUL:Turdag  
RØD:   
Vi deler oss i grupper. 
Temasamling

39 
Tema: «KROPPEN MIN» 
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AUGUST og SEPTEMBER: 

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. Annenhver mandag blir det bading for førskolebarna, Tirsdager blir det Superklubb for førskolebarna, Onsdager har vi turdag, på 
Torsdagene skal det være temadag og da skal vi ha Kroppen min som tema dette året, 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.  

Førskolebarna: Superklubb er startet for fullt. Vi hadde en fin start der vi hørte på lydene i navnet vårt, gjorde oppgaveark og snakket om hva vi gjør i en superklubb. 
Det var en ivrig gruppe som tok blyanten fatt og gleden var stor når mestringsfølelsen kom etter å ha fullført et oppgaveark med bokstaver og tegn. 
Vi hadde vår første bading på Bjorbekktun. Gleden var stor over å endelig bade litt igjen. I starten er det fokuset på vanntilvenning og lek. 

 

GUL GRUPPE: I år er vi 12 barn på gul gruppe.  
Vi har hatt en utrolig fin tilvenning av de nye barna Emrik, Ingrid Oline, Jenny, Leo, Linnea, Lucas, Majken. Velkommen til 
oss! Barna som har gått på gruppen fra før har tatt de fint imot og vi er nå en god gjeng som koser oss sammen. Vi bruker 
mye tid på å bli kjent med hverandre. Det viktigste nå er å være tilstede og skape trygghet for alle på gruppa. 
Været har vært kjempefint så vi har fått lekt mye ute. Barna synes det er gøy å leke med vann og liker å leke at de «maler» 
eller vasker lekene i barnehagen med malekost. Vi har hatt piknik og samling med lydbok og vi har vært på tur og lekt på 
lekeplass og hilst på høner og mange kaniner. Det var gøy! For å si det enkelt! Vi koser oss på gul gruppe alle sammen og 
vi gleder oss til mer lek og sprell fremover med den supre gjengen!  

I september vil vi ha fast turdag, og samling og aktiviteter! Vi starter først og fremst opp med kroppen som tema☺ 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 er det viktig for oss at barna opplever trygghet og har det bra. Det er vårt hoved 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. 

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. ☺ 

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

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.

Månedens sang: 
(Øv gjerne hjemme) ☺



Vi ønsker alle en flott september måned! Vennlig hilsen alle ansatte i Eplehagen Barnehage! Tlf. 37088885 Wenche mob: 48253355 


