
 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

40 1 
 
Vi arbeider med 
minnebøkene våre. 
 

                                       2 
 
1000: Språk lek og 
læring for 2015 barna 
 

3 
 
Vi arbeider med 
minnebøkene våre. 

4 
 
Vi arbeider med 
minnebøkene våre. 

Lek på tvers                  5 
 
1045: Kristen samling 
«Noas ark» 
 

41 8 
Forutprosjekt 
 
 

      9  
Forutprosjekt 
 

10 
Forutprosjekt 
 

11 
0900: Tur/utelek for 
alle marihøner.  
 
Husk turmat og 
vannflaske. 

12 
1045: Kristen samling 
«Jona og fisken» 
 

42 15 
Forutprosjekt 
 

16 
Forutprosjekt 
 
1000: Språk lek og 
læring for 2015 barna 

17 
Forutprosjekt 
Dyr og mat i Sri Lanka 
Forming 
 

18 
Utelek fra morgenen. 
 
Forutbasar kl 14 – 16 
ALLE VELKOMMEN! 

19 
1045: Fellessamling 
avslutning forut 

43 22 
 

23 
0930: Tur for 2015 
barna.  
Abdrahaman 3 år!!! 
 

24 25 
0900: Tur/utelek for 
alle marihøner 
 
Husk turmat og 
vannflaske 

26 
1045: Kristen samling 
«Sauen som ble borte» 
 

44 29 
Maria Chanha 3 år!! 
 

30 
1000: Språk, lek og 
læring for 2015 barna.  
 
 

31 1 
0900: Tur/utelek for 
alle marihøner. 
 
Husk turmat og 
vannflaske 

2 
1045: Kristen samling 
«Bestefar mister katten 
sin» 

 

SE NESTE SIDE FOR MER INFO…. 

 



Minnebøker 

I uke 40 kommer vi til å arbeide med minnebøkene til barna. Det vil si at vi setter inn tegninger de har laget inn i permer. Vi finner også et par bilder fra de 

første månedene i barnehagen som de får være med å lime inn. En koselig stund for barna.  

 

Forutprosjekt 

I uke 41 og 42 blir er det forutprosjekt. Det står en del om årets prosjekt under oktober i den fine årsplanene dere sikkert har hengt opp på veggen 😉  

For marihønene blir det fokus på å smake på mat fra SriLanka. Vi skal også lage et slags brød sammen med dem. Videre skal vi se på hvilke dyr som bor i 

SriLanka og synge om dem. På turdagene kan det hende at vi møter noen av disse dyrene i skogen. Det blir spennende å se.  

Alle barna skal også lage en flott ting som vi skal selge på basaren den 18. oktober. Så da håper vi dere har lyst å komme å kjøpe dem. Her blir det også 

mulighet for å kjøpe middag, lodd og andre spennende saker til inntekt for prosjektet.  

Høst 

Høsten er fortsatt et tema for oss. Det er naturlig å se på endringer i naturen hele høsten. Dette blir også tema i oktober. 

VI OPPFORDRER DERE TIL Å LESE HELÅRSPLANEN FOR MARIHØNEGRUPPA DERE FIKK I FORBINDELSE MED FORELDREMØTET. 

Kristne samlinger 

Dyr er temaet i forut, og dyr er temaet i de kristne samlingene. Vi skal høre spennende bibelfortellinger hvor dyr har en sentral plass. Vi bruker sang, bøker, 

dokker og figurer for å formidle til barna.  

Tusen takk for at dere 

* alltid setter navn på matbokser, utstyr og klær 

* for at dere tar med vått regntøy, dresser og sko hjem for tørking 

* at dere alltid har nok skiftetøy i kurven 

* at dere sender med ekstra matpakke og vannflaske på turdager ( hver torsdag for hele gruppa + annenhver tirsdag for 2015 barna) 

 

Månedsbrev med tilbakeblikk kommer på mail i løpet av neste uke. 

Mvh Guro. 


