
Tilbakeblikk på oktober på Sommerfuglen 

 

Turer i nærmiljø 

Vi har vært på fler turer i nærmiljøet hvor vi har sett på «alt» som har kommet på vår vei. Vi 

har sett busser og biler. Det er veldig mye å se på veien, sette ord på og snakke om! Vi har 

kjent på busker og trær, noe er mykt og noe er hardt. Kjenne – føle – erfare.  

En av dagene i uke 40, besøkte vi Sparta Amfi. Der var vi publikum for unge hockeyspillere 

 

 
 

Bursdager 

Vi har feiret Tiril S og Krrish i oktober. Begge har blitt 2 år! GRATULERER 

 

Hverdagen 

Som nevnt i forrige tilbakeblikk går hverdagen seg godt til. Vi er mye ute på formiddagene. 

Det er godt for ungene å være ute. De opplever både vær og temperaturendringer. Fler har 

vært kalde på hendene og har nok sine tanker om det. Soving og lunsj tar mye av tiden på 

sommerfuglen og vi er opptatt av å bruke tiden godt. Det innebærer at vi etter å ha vært ute, 

går vi inn i med noen av gangen. Da kan vi bruke god tid i garderoben, barna får prøvd mye 

selv i forhold til avkledning, sette støvler/sko på hylla og vaske hender, før vi setter oss til 

bords. Når barna er ferdig spist, oppfordrer vi de til å rydde bort tallerken og kopp til tralla 

vår. Det klarer de fint!  

 

  



   
 

  
 

Sanger vi synger 

Ungene er glad i sang og musikk! Vi synger bl.a ; bæ, bæ, lille lam, hjulene på bussen, trollet i 

esken, pulverheksa Abelone, alle killebukkene, bukken Bruse.  Vi liker å bruke både små 

rytmeinstrumenter og konkreter ( f.eks. ungene sitter i en eske og er trollet). 

Bøker 

Ungene liker godt bøker. Akkurat nå er Lillesøster veldig populær! De kjenner seg kanskje 

igjen..? Telleboka, mange flotte bilder vi samtaler om. Vår oppfordring: LES MED UNGENE 

DERES 

 
 



 
 

  
Varmmat 

Vi har så smått begynt å lage noe varmmat sammen med barna. Vi spør og undrer sammen, 

hva skal vi lage, hva liker du å spise? Denne måneden var FN dagen varmmatsdagen og der 

fikk de smake mye forskjellig. Vi har også laget gryterett, de likte de fleste godt. Ute så satt vi 

ved grillplassen vår og fant ut at vi en dag skal grille Vi ønsker å introdusere ungene for ny 

mat også. 

 

FN dagen  

Takk til alle som bidro til FN dagen vår. Ungene opplevde et flott måltid i fellesskap. De satte 

også stor pris på maten. 

 
 
 
 

 

 



Fellesturer 

Denne måneden har fellesturen vært å dra til lekeplassen i nærmiljøet vårt. 

Historisk tur var til Opstadfeltet. En utfordrene tur for små bein i ulent terreng. 

 

 
 

 
 

Hallo-venn 

Årlig markering og barnehagens «egen» innsamlingsaksjon.. pengene vi samlet inn er blitt 

levert ROSA SLØYFE. Takk til alle som bidro 

Et høstprosjekt. 

Vi har samlet og tørket blader fra treet i barnehagen. Ute har ungene løpt i bladhaugen og vi 

har kastet bladene opp i luften. Inne har vi limt blader på et tegnet tre. Bladene har ulik 

størrelse også, stor – liten. 

  
 

 

 



IKT i barnehagen 

Vi har på lån i barnehagen et smartboard. Moro å tegne og utforske. 

  
 

Tilslutt: 

Vi trenger fortsatt innspill fra dere om hva barna liker å spise og gjøre. På den måten kan vi 

oppfylle flere ønsker og drømmer. 

 

Vi er avhengige av dere, så kom med innspill 

 

Hilsen Sommerfuglen 

 


