
 
 
 
 

Periodeplan november Lekestua 2019 

Vi har to bursdagsbarn i november! 

Hipp, hipp hurra for Victor og Selma   

som blir begge 4år!          

 

 
Litt praktisk: 

 Høsten er her og det er blitt en god del kaldere ute. Derfor ber 

vi dere nå om å fylle opp plassene til barna med varme klær, gjerne 

ull! Ekstra stillongser, luer, votter/hansker, bøff er veldig greit å ha 

slik at det ligger klart til barna skal ut å leke. Husk varme sko/støvler! 

   Se over klærne til barna, og henger regntøyet ute på 

knaggene, så hjelp oss med å henge det på plass eller ta det med hjem til 

vask.  Støvler som ikke passer lenger kan tas med hjem. 

 

Litt informasjon: 

Fredag,15. november er det planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 

  

 Høsten har kommet for fullt og laget ett teppe av gule og røde 

farger. Vi har laget noe fint av det vi fant i naturen og fortsetter også i november med 

denne slags formingsaktiviteter. Kanskje tyvstarter vi litt med laging av julegaver også, 

da har vi god tid og hygge oss med det vi gjør.  

 Nå får barna med seg at det er lenge mørkt om morgenen og blir tidlig mørkt om 

kvelden. I denne tiden er det rom for å utforske litt med å gå med lommelykt eller leke 

gjemsel, teste reflekser og finne ut hva som er interessant å gjøre når vi er inne. Så må vi 

finne ut hva som skjer med de sneglene som vi har sett så mange av for bare noen uker 

siden. Hvor har de blitt av? 

 Når det er mørkt ute og regner og blåser kan vi sitter sammen å høre på 

fortellinger og eventyr. Vi gir oss tid til fantasi, lytte, fellesskap og felles opplevelser. 

Livet er godt sammen med andre og litt alene. Det blir også ekstra godt med varm suppe 

på tirsdager.  

I Kristensamlinger følger vi Daniel og hans venner. Vi snakker om at gode venner støtter 

hverandre, står opp for det som er riktig(det kjennes godt i kroppen)og ha integritet.  

 I musikken jobber vi med rytmer, og vi har lært noen enkle noteverdier. Barna er 

utrolig gode på dette, og kjenner igjen rytmen fort. Ellers så skal vi være på livsglede for 

eldre, og da tar vi bussen til Søsterveien som er omsorgsboliger for eldre. og der synger 

vi, spiser gjerne noe godt og spiller spill med de gamle. Dette er en utrolig fin læring for 

alle. Vi har møte mellom barn og eldre, vi ser forandringer i hus og hår, vi undres over 

livet, Vi har ennå ikke bestemt hvem som skal være med på de forskjellige dagene.  

Vi har ikke satt opp turmål for denne måneden, fordi vi ser litt an været, men 

turer skal vi gå.... 
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Uke 45  

Mandag 4. Tirsdag 5. Onsdag 6. Torsdag 7. Fredag 8. 

Vi fortsetter med 
formingsaktivitet 
«høstbilder» 
 
Klubb 

 
 
 

Møtedag. 
Lekestua har 
møte kl.09.30-
10.30 
Hurra for Victor 
4 år! 
Suppedag 
 
 

Turdag! 
Husk matpakke, 
drikkeflaske og 
sekk.  
Musikksamling 
 
Fred fra 
Tabernaklet 
kommer på 
besøk 
 

Kristensamling: 
Vennskap 
 
Vi baker brød 
og spiser det 
med egg og 
fiskepudding. 
 
Bakedag 

Matdag: 
Pølsegryte med 
grønnsaker og 
ris 
 
Språksprell 

 

Uke 46   

Mandag 11. Tirsdag 12. Onsdag 13. Torsdag 14. Fredag 15. 

Klubb 
 
Vi deler oss i 
lesegrupper 

 

Møtedag 
Lekestua har 
møte kl.09.30-
10.30 
Suppedag 
Småsteg 
 

Turdag.  
Husk matpakke, 
drikkeflaske og 
sekk. 
Elizabeth og 
Mette tar med 
noen barn til 
Søsterveien 
Musikksamling 

Bakedag 

 
  
Nå skal vi danse 
og hoppe litt 
 

Kurs og  
planleggingsdag. 
Barnehagen er 
stengt 
 

 

Uke 47  

Mandag 18. Tirsdag 19. Onsdag 20. Torsdag 21. Fredag 22. 

Forming 
Lesing 
Vi feirer Selma 
som ble 4 år på 
lørdag! 
 
Klubb 

Møtedag 
Lekestua har 
møte kl.09.30-
10.30 
Småsteg 
 
Suppedag 

Turdag.  
Husk matpakke, 
drikkeflaske og 
sekk. 
 
Musikksamling 

Kristensamling: 
Vennskap  
 
 
 
Bakedag 

 

Matdag: 
Pizzasnurrer 
med fyll 
Språksprell 
 

 

Uke 48 

Mandag 25. Tirsdag 26. Onsdag 27. Torsdag 28. Fredag 29. 

Forming 
 
 
Klubb 
 
 

Møtedag 
Lekestua har 
møte kl.09.30-
10.30 
 
Besøk frå kirken 
                  
Suppedag 

Turdag.  
Musikksamling 
Husk matpakke, 
drikkeflaske og 
sekk. 
Elizabeth og 
Mette tar med 
noen barn til 
søsterveien.  

Kristensamling: 
Vennskap  
 
Bakedag 

 

Matdag: 
Stekt ørret med 
grønnsaker og 
rømme 
 
Språksprell 
 

 

Hilsen fra Lekestua    


