
OPPSUMMERING AV NOVEMBER 2018 FOR TROLLKROKEN. 
 

Forrige måned Fagområdene Livsmestring gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter. 

Så er november straks over og vi går snart inn i 
den siste måneden av året som heter desember. 
Julen nærmer seg og det er nok mange barn som 
gleder seg og er spente. 
 
Når det gjelder 3 års gruppa har vi avsluttet tema 
om Karius og Baktus. På gruppa nå har vi valgt å 
sette 2 barn i fokus, vi snakker om navnet, 
barnet  får fortelle hva hun/han om seg selv og 
til slutt for alle fortelle til barnet hva hun/han er 
flink/god på. Vi har lekegrupper og 
formingsaktiviteter der også. Nå jobber vi veldig 
med å bruke saks. 
 
2 års gruppa fokuserer på å leke sammen og 
maleaktiviteter. Dette er jo en aktivitet som barn 
er veldig glad i. 
 
Vi har fått vært mye ute selv om temperaturen 
og været er skiftene. På turene våres har vi vært 
litt overalt, hinder løypa, gått tur inne i 
Næringsparken og vi har fått brukt grillhytta og 
den siste tur dagen i november var i lavvoen.  
 
Slutten måneden har vi bakt til kalenderen våres 
og vi holdt på med forberedelser til jul. Vi 
tjuvstartet med hemmeligheter og litt julepynt 

Kommunikasjon språk og tekst: 
Kaninen og Pinnsvinet, Skinnvotten og Gullhår 
Grep om begreper 
Sanger 
Benevning 
Bokstaver 
Stavelser 
Antall/telling  
Spille spill 
 

Når barna har produsert/lagd noe har vi støttet og 
anerkjent barna sine følelser. Dette ser vi tydelig 
når noen mestrer/ikke mestrer det å klippe (bruken 
av saks eller bare veve). Dette handler for eksempel 
om TEKNIKK som vi hadde som tema på målplanen 
våres. Hvilke ferdigheter har de, dette er noe de må 
øve mye på før de mestrer. Veve der er en annen 
form for teknikk..  
 
Vi har konstruksjonslek med klosser/lego/duplo 
 
Av/påkledning – nå er det mer klær som skal av og 
på. Hvordan løser man det? 
 
Turtaking  
Ta imot beskjeder 
Hilse og si hei til hverandre når man kommer til 
barnehagen. 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Grov motorisk trening i hinder løypa 
Balanse trening 
Ball lek og fallskjermlek 
Baking 
Av/påkledning 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Julegaver. 
Klipp og lim 
Male  
Perle og noen har fått prøvd å veve..  
Leke med magneter på kjøleskapet 
Konstruksjonslek (små lego/duplo/tre klosser i grunnmønster) 
Hammer og spiker (bankebrettet) 
Forberedelser til jul 

Natur, miljø og teknologi: 
Vi opplever at det er kjøligere ute, vi må ha mer klær på oss.  Rim 
på bakken, hvit, frostrøyk som kommer ut av munnen. Det er 
hardt i sandkassa. 

Etikk, religion og filosofi: 
Vi har snakket  om det å passe på seg selv. 
Være gode mot hverandre 
Dele og turtaking 

Psykisk og fysisk førstehjelp 

Denne måneden her har vi laget en vegge det vi har 
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Nærmiljø og samfunn: 
Næringsparken er spennende når man kan få se på heisekran og 
arbeidskarer etc., vi har fått brukt grillhytta en del. Vi har snakket 
med noen som bor på Nimi når vi har en rundtur borti der. 
Barna syns det er stas med de store lastebilen som kjører på 
veien og så snill som Marianne, Fu og Toril er så viser et tegn til 
bilene å får dem til å tute og hils på oss.. Dette blir fort en 
samtale med barna vider på veien, hvilken lyd det, er den svak 
eller er den høy etc.  

hengt opp et speil, bilder av noen ulike følelser og 
en hylle. Det har vi satt opp et bilde fra Steg for 
Steg, en plansje av Kaninen og Pinnsvinet + en bok 
og tema er "DELE". Vi vet alle at det å dele ikke 
alltid er like å lett, men tenk så glad den andre blir 
når noen gjør det.  
Ved å ha slike bilder oppe har man større sjangse  
for å snakke rundt om bildet/temaet  med barna. 

Antall, rom og form:  
Grunnfigurer 
Grep om begreper 
Lengder 
Perle  
Kjegler 
Baking  
Antall /telle  
Spille spill (lotto) 
Ulike størrelser 

Viktig info: 

 Vi kommer til å ha adventsstunden 

våres på morgningen fra kl 09:10 

 Se på målplanen der er datoer på 

hva som skjer i desember. 

 


