
 

 
Månedsplan November 2017       Base: BLÅ, GRØNN & GUL                      
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Dinosaurskole  

-barn født -12 

Temagruppe 

-barn født -13  

Undringsstund 

-Aldersinndelt 
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uke: 45      6 7 8 9 10 

Oshallen  
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Dinosaurskolen på 

besøk hos 1 klasse 

på Kuventræ skole 
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Dinosaurskole  
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Turdag  
-barn født -13  
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(11.11) 
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Planleggingsdag  

Barnehagen er 

stengt. 
 

uke: 46    13 14 15 16 17 

Denne uken 

begynner et nytt 

barn på blå base. 
 

Oshallen  
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-Aldersinndelt 

Gul base  
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Blå base (18.11) 

Varm lunsj 

Ansvar:  

uke: 47     20  21 22 23 24 

Oshallen  

Turdag 

-barn født -14  
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Temadag 
 

 

 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 

  
(16.11 & 18.11) 

 

 

 

 
 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 

 

Dinosaurskole  
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-Aldersinndelt 

Grønn base  
(25.11) 

Varm lunsj 

Ansvar:  

uke: 48     27  28 29 30  

Oshallen  
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-Aldersinndelt 

Blå base  

 

Juleverksted  
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i Os Kyrkje 

(mer info senere) 
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-Aldersinndelt 

Varm lunsj 
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Aldersdelte grupper: GRUPPENE STARTER  KLOKKEN 9.15  

( Barn født-13 ) 

              

            .Vi hører på sangen om Sivatas. 

Aktiviteter: Denne måneden blir vi kjent med 

Sivatas fra Sri Lanka. Vi skal se filmen som 

handler om livet hans. Diskusjon med ungene 

om hva de synes er likt/ulikt  

med livet her i Norge.  

Vi snakker om hvor viktig det er å hjelpe dem 

som har behov for det.  

Fargelegging av Sri Lanka sitt flagg.  

Verktøy vi bruker på gruppe: Barnas 

rettigheter: plansjer med ulike bilder 

(situasjoner) og bøker som handler om dette. 

Evaluering: Ungene forteller hva de syntes om 

gruppen. 

Tur: Vi går på tur i nærmiljøet og besøker 

biotopen vår. Vi ser etter høsttegn. Finner 

kongler som vi skal bruke på juleverksted. 

Rekn med os(s): Form. 

. 

( Barn født -14) 

Sanger/ vers: Ai, ai, ai(velkommen sang), 

God morgen Sri Lanka., 

 Vi jobber med tema fra Forut 
-Blir kjent med Sivatas fra Sri Lanka.  

Musikk fra Sri Lanka. 

Aktivitet: Vi reiser på et flygende teppe 

til Sri Lanka.                                      

Underveis bruker vi sansene våre til å lytte, 

lukte og smake. 

Avslapning: Lytte til ulike typer rolig 

musikk 

Evaluering: Barnas egen evaluering av 

dagens gruppe. Hva var bra? Var det noe de 

ikke likte? osv. 

Avslutning: Tette ringen 

Tur::  
-Høst: se eter høst tegn  Besøke biotop. 

-Rekn med os(s) : Form                                 

(se etter ulike former ute: Trekant, firkant, 

sirkel) 

  (Barn født -15) 

 

Velkommen sang: Så kjekt å sjå deg 

Avslutning: Tette ringen 

 

*Vi eksperimenterer med ulike gjenstander i 

vann. Hva flyter, og hva synker? Hvorfor? Vi 

prater om ulike former og farger. 

 

*Lyd lek. Vi lytter til dyrelyder, og prøver å 

kjenne igjen dyrene. 

 

*Vi lager såpebobleshow og magisk deig 

sammen med barna. 

 

*Vi går tur til skogen 

 

Månedens sang: Kamelen Klara, med bevegelse 

 

*Evaluering: Barnas egen evaluering av dagens 

gruppe. Hva var kjekt? Var det noe de ikke 

likte? 

Mål for arbeidet 

- Bli kjent med barn fra andre land 
     - Bli kjent med mangfoldet på Sri Lanka 

- Forut 

- Samarbeide og hjelpe hverandre  

- Barnas medvirkning 

- Oppleve naturen om høsten, finne kongler til 

julepynt 

- Snakke om hvilken form ulike ting har 

Mål for arbeidet: 
-Glede og trivsel 

-Bli kjent med andre kulturer. 

-Lytte 

-Vente på tur. 

-Late som. 

-Skape egne uttrykk med kroppen sin. 

-Undre oss sammen over endringer i naturen. 

-Få kjennskap til, og kjenne igjen, ulike 

figurer. 

Mål for arbeidet: 
*Begynnende forståelse for ulike former og 

farger 

*Undre seg 

*Sette ord på 

*Kunnskaper om ulike dyr 

*Lytte til, vente på tur 

Dele, samarbeide 

*Motorisk utvikling ved å ferdes i ulendt 

terreng 

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/ oshallen 

Tur: vi går ca 9.15       Obs ny tid Oshallen: Vi gå fra barnehagen 9.15 

Rekn med Os(s): Form 

         
 

Sette ord på egenskaper (denne ballen ruller fordi den er rund) 

Jobbe med former som : Firkant, trekant, sirkel.                    

Sortere. Kjenne igjen ulike former rundt oss. (ute og inne)                                 

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

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

Dinosaurskole Starter klokken 9.15 

 

 

Vi jobber videre med kap 3.  Willy lærer oss å forstå og oppdage følelser 

- Høre følelser gjennom ord –redd 

-Avslappingstermometer/sint/trist/rolig 

-Sårende følelser 

- Føle seg ensom 

-Føle seg glad og ivrig 

Å gi komplementer 

Tirsdag 7 nov skal vi på besøk på Kuventræ skule 11.40-12.15 

        Temadag Temadagen starter 9.15 

 

 

Tema: Jul                          

Vi lager juleposer.  Synger litt julesanger og leser julefortellinger.                                                                                                                            

   Song og dans  

 

 

- God moren Sri Lanka 

-Se regndråper faller 

 
 


