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Aldersdelte grupper: 
 
 

( Barn født-13 ) 

 

Vi synger «Os sangen» i begynnelsen. 

Bli kjent: Vi introduserer oss og bruker Os 

kartet for å vise hvor alle ungene bor. 

Aktivitet: Vi lager nærmiljøet vårt av leire 

og maler landskapet. Dette blir vårt 

fellesprosjekt gjennom hele måneden. 

Vi går på tur til biotopen og følger med på 

forandringene som skjer på denne tiden av 

året. 

Vi avslutter gruppen med « Brannsang for små 

brannkonstabler» 

Evaluering: Vi snakker med ungene og lytter 

på deres egen opplevelse og meninger om 

gruppen. 

 

 

( Barn født -14) 

 Bli kjent: 
- Hvem er vi på sommerfuglgruppen? 

Nærmiljø:  
-Hvor bor vi? Hva bor vi i? 

(vi bruker smartboard og google maps) 

Sanger/ vers: Ai, ai, ai(ny velkommen 

sang), reven var en hønsetyv, 

Sanger/rim/ vers om høst, sangleker, rytme. 

Eventyr: Gullhår og de tre bjørnene 

(fortelle og dramatisere) 

Avslapning: Lytte til ulike typer rolig 

musikk 

Evaluering: Barnas egen evaluering av 

dagens gruppe. Hva var bra? Var det noe de 

ikke likte? osv. 

Turer/ute:  
-Høst: se eter høst tegn 

-Rekn med os(s) : Mengde 

-Dramatisere gullhår og de tre bjørnene/ 

reven var en hønsetyv. 

  (Barn født -15) 

 

Velkommen sang: « så kjekt å sjå deg» 

Sanger: Grevling i taket, buggi buggi sangen 

med bevegelser 

Rim og regle: «summe rundt i hagen» med 

rasle egg 

Avslutning: Tette ringen 

Aktiviteter denne måneden: 
*Vi går på tur med barnegruppen. Vi vil gjøre 

oss kjent i nærområdet rundt barnehagen vår. 

-Vi samler inn naturgjenstander som vi vil 

bruke til å lage spennende kunst. 

-Vi forandrer melkekartonger til små esker 

som vi pynter. Disse skal brukes til å samle 

naturskattene våre. 

- Vi ønsker at barna skal få bruke sin fantasi 

og kreativitet til å forme det de ønsker. 

Barnas egen evaluering: Hva var kjekt? Var 

det noe de ikke likte? 

Mål for arbeidet: 
- Bli bedre kjent med hverandre og de nye 

ungene i barnehagen 

- Bli kjent med alle de forskjellige stedene på 

Os 

- Felleskap og samarbeid rundt prosjektet 

- Landskapet der vi bor 

- Barnas medvirkning og engasjement i 

gruppen 

Mål for arbeidet: 
-Skape felles preferanser i gruppen. 

-Glede og trivsel 

-Bli kjent 

-Lytte 

-Vente på tur. 

-Skape egne uttrykk med kroppen sin. 

Mål for arbeidet: 
*Skape gode opplevelser sammen 

*Oppleve naturen, og gå turer utenfor 

barnehagen 

*Samhold og barns medvirkning- 

Utvikle våre kreative sider 

*Finmotorisk øvelse 

 

Aldersdelte grupper: 

 

 (Barn født -16) 

 

Barna er sammen på grønn base hver ettermiddag. Vi leker, synger, leser og har andre ulike aktiviteter. 

Mål for arbeidet: Glede og trivsel. Bli kjent. Rolig stund i liten gruppe. 
 

 

Tur: 

 

Rekn med Os(s): Mengde 

          
Jobbe med mengder som: Mye/lite – stor/liten. 

Telle, sette sammen par, tall-regler, mengderinger, ulike sorteringer (biler, farger, størrelser, form osv.)                                  

Ulike spill, rollespill, regnefortellinger. 

Undringsstund  
Gjennom året har vi flere programmer. Førstehjelp, Snakkepakken, Vennskapsbøker, Forut, Sammen mot mobbing, 

Følelser (fra dinosaurskolen), Lese og skriveglede, Språkglede, Musikk & dans. 
 

 
 

Dinosaurskole  
 

 

Vi er klar for å begynne på dinosaurskulen 

.Kapitel 1 «Introduksjon av Dinosaurskulen» 

- Vi hilser på Dina 

- Vi lager regler for gruppe (korleis vi ønsker å ha det på gruppa) 

-Lytte ferdigheter 

-Lytte og venneferdigheter 

«Gi meg fem» 

- Å følge beskjeder 

        Temadag  

 

 
 

Brannvernuke uke 38 

-Vi bruker undringsstund til å snakke om brannvern i barnehagen og hjemme. 

-Synger: Bæ-bu sangen (Brannsang for små brannkonstabler) 

   Song og dans  

 

 
 

 
- Hei, så kjekt å sjå deg 

-Bæ-bu sangen (Brannsang for små brannkonstabler) 

-Ossangen 
 

 


