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Forrige måned Fagområdene Bærekraftigutvikling  

Vi har jobbet mye med det sosiale målet 
vårt at vi hilser/sier ha det og svarer når 
man blir spurt.  
Vi har også jobber med at de må 
fortelle/si det de ønsker og ikke bare 
lage lyder. Og ikke minst benevne det de 
ønsker å ha på brødskiva si. 
Tur dagene våres har vi vært på ulike 
steder men med nye opplevelser i 
nærmiljøet. Det var mange som var 
spente da vi skulle kjøre buss til gården. 
Barna var fascinert av alle de store 
kuene fikk se på turen vår til gården.  
Da vi tok turen til skogen igjen, var det 
mange som gikk bort til det treet som vi 
hadde sett på tidligere for å se om det 
hadde vært noe endring eller om et dyr 
hadde tatt konglen som hang der.. Men 
den hang der fortsatt. Så nå blir det 
spennende til neste gang. Vil konglen 
falle av eller vil et dyr/ekorn spise det? 
Tidlig i september var det foreldremøte, 
takk for flott oppmøte og med innspill. 
Vi hadde brannvernuke hvor vi jobbet 
en del med å snakke og undre om hva 
man skal gjøre ved ulike temaer innen 
for brannvern, til dette brukte vi plansjer 
sammen med Brannmann Bjørnis. Vi ga 

Kommunikasjon språk og tekst: 
Bøker:  

-  Vise følelser 
- Geitekillingen som kunne telle til 10 
- Mummitrollet leker gjemsel 
- Løvejakt 
- Historier fra FORUT 

Brannvernuka: plansjer og sang 
Bruke språket til å svare når man blir spurt 
Ulike sanger, benevninger, repetisjoner og daglig 
kommunikasjon 

Vi har i denne måneden her sanket inn en 
del rognebær og plommer. Naturen vår har 
mye å by på hvis man har kunnskap. Hva 
kan vi sanke inn? Hva kan vi lage?  Vi på 
Trollkroken har observert at det har vært 
mye rognebær i år. Hva kan man egentlig 
lage av dette? Dette måtte vi utforske i 
sammen, vi har vært å sett på rognbærtre, 
sanket inn blader og bær, laget 
maleribilder, tatt ut bilder på nettet for å 
se, vi har laget rognebærgele sammen, de 
som ville kunne tre rognebær på en 
ståltråd og lage høst pynt. Vi var så heldig å 
komme til en gård hvor vi kunne sanke 
masse plommer, barna var utrolig flinge til 
å sanke og ikke minst smake. Barna har 
vært med i hele prosessen fra sanking til å 
lage plommesyltetøy og plommesaft. Noe 
har jo vært voksenstyrt men de har vært 
med å sett/observert og fått forklaring. 
Plommesyltetøyet har også stått på 
lunsjbordet slik at de som ville smake på 
fikk lov til det. 
Til Forut innsamlingsaksjonen kommer vi til 
å selge dette til dere. 
I slutten av september høstet vi potetene 
og gulrøttene vi satt/sådde tidligere i år. 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Mat: Rognebærgele, plommesaft, plommesyltetøy, 
Monkiboller, fløyelsgrøt, laks og fiskegrateng. 
Sanket plommer og vi høstet potetetene/gulrøttene i 
uke 40. 
Trappetrening, balansetrening, ball lek, klatring, klatre 
opp og ned av stige, danset til sangen til Bjørnis og 
Baby Shark 
Sanser: lyttet til brannklokka/røykvarsler  

Kunst, kultur og kreativitet: 
Forut (Siera Lione), fargelagt løver, Monki og løven i 
vinkevinduet 
Klippe og limt 
Fargelagt blekkulf, klinkekulemaleri med 2 åringene, 
malt alle pinnene vi har sanket inn 
Lagd brannslukningsapparater 
Perle, plastlina 
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barna små lekser til å finne 
røykvarsler/brannslange etc. hjemme. 
Det ble mye brann lek, utforske 
brannslange i bhg, øve på å gå ut, øve på 
å gå ut vinduet, høre på ulike lyder og 
lage brannslukningsapparater. 
Vi har også satt i gang på slutten av 
måneden å snakke om Nanah i Forut 
Hengt opp verdenskartet for å se hvor 
Siera Lione ligger. 
 
  

Rognebærmaleri  

Natur, miljø og teknologi: 
Plukke søppel – være mer bevist 
Sanke naturmaterialer til kunst/bordpynt 
Årstider- hva skjer med bladene våres nå? 
Høste poteter/gulrøtter 
Sanke rognebær og plommer 
Ipad – sanger, bilde av flagget til Siera Lione,  
Etikk, religion og filosofi: 
Forut 
Høflighet, hilse på hverandre og svare når man blir spurt. 
Bruke munnen sin å fortelle 

Psykisk og fysisk førstehjelp 

Grønne tanker – glade barn 
Det sosialet målet vårt for august og 
september har handlet mye om å hilse og 
si hade til hverandre. Det å gi et smil, bli 
sett og hørt er en god følelse. Det er mange 
som viser glede når man ser hverandre 
igjen, dette skaper gode relasjoner til 
hverandre. Vi har snakket om at det er lov 
å vise følelser og lest bok.  
Da vi hadde brannvernuke snakket vi litt 
om det å være redd. Det er lov å være redd 
hvis man opplever noe som er skummelt. 
Det kan være fra å se en brann, bli skremt 
eller bare høre røykvarsel/brannklokka.  

Nærmiljø og samfunn: 

Tur: Hinderløypa, lavvoen/skogen og busstur til 
bondegård, se på maskiner i nærmiljøet, grillhytta 
Verdenskartet – hvor bor Nanah ? kan vi gå eller må vi 
ta fly? 
Antall, rom og form:  

Samlinger, teller kuer, brannøvelse hvor vi teller til 
slutt, malt på ulike lengde/antall/tykkelser på pinner 
Veie og måle plommer, former på plommer, lilla farge 
på plommer, oransje rognebær, mengde 
/antall/tyngde på plommer , mengde av ferdig 
produkt /bilder på bord/do 


