
 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  
44       1 Turdag hele gruppa 2 1030: 

Kristen samling 
-Dyrene 

45 5 1030: 
Samling alle på 
Maurtua. 

6 Maria BL 3 år 
 
Tur for 2015 gjengen 

7 1030:  
Kristen samling 
- Dyrene 

8 Planleggingsdag 
Barnehagen er 
stengt 

9 Feire Laura 3 år 
 
 

46 12 1030:  
Samling alle på 
Maurtua 

13 Språk lek læring for 
2015-gjengen. 

14  15 Turdag for hele 
gruppa 
 

16 1030:  
Kristen samling 
- Dyrene 

47 19  20  
Tur for 2015-gjengen 

21  22 Turdag for hele 
gruppa 
 

23  
1045: Fellessamling 

48 26 1045: 
Adventssamling 

27  
Språk lek læring for 
2015-gjengen. 

28  29 Turdag for hele 
gruppa. 
 

30  

Julegaveverksted 

I november blir det en del hemmeligheter på Marihønegruppa. Denne måneden skal vi nemlig lage julegaver til dere foreldre…så det er bare å glede seg til 

julaften. Vi ønsker at barna skal få en positiv opplevelse rundt det å skape noe. Vi er opptatt av at de skal være delaktig i prosessen mot en ferdig julegave. 

De skal få kjenne på ulike formingsmaterialer: Kjenne ulike strukturer, at noe er mykt, hardt, klissete, tørt, vått… Sannsynligvis er det også spennende å lukte 

på og ikke minst se på det vi lager. Barna skal også få være delaktig i å pakke inn julegaver. Underveis i hele julegaveprosessene blir det naturlig å sette navn 

på alt vi gjør: Lime, klippe, male, klistre, pakke inn, papir, saks, bånd, tape..  

Dyrene 

Vi fortsetter «Dyrene» som tema også i november. I de kristne samlingene skal vi høre fortellinger om dyr. Sauen som ble borte, Jona og den store fisken, 

Noas ark. Vi bruker figurer og bilder, synger om dyra, leker med dyra og blir kjent med dyra.  

Turdager 

Det er fast turdag på torsdager. Flott at dere alltid husker: 

*Sekk 

*Matboks med mat (skal ligge i sekken) 

*Vannflaske (skal ligge i sekken) 

*Spisevotter (skal ligge i sekken) 


