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Vi har allerede kommet til november, og vi har brukt oktober måned til å forberede oss til 

FN-dagen med formingsaktiviteter. Vi har kost oss mye ute i det deilige høstværet, gått en 

del på tur i nærmiljøet. Revehiet, på jordene og til Olavskilden har vi vært en del, der har vi 

fått kikket mye på naturen og hvordan den har forandret seg siden sommeren. Bladene har 

falt ned ifra trærne og skiftet farger, de er jo blitt røde, brune og gule. Kjempe fine farger 

Vi hadde en kjempeflott markering av FN-dagen. Vi vil takke til alle som bidro med penger og 

hyggelig selskap Dette kommer godt med til redd barna  

I november fortsetter vi med tema kroppen min. Dette er noe som fenger barna veldig! Vi 

har begynt på et prosjekt, da har vi begynt med å tegne skisse av kroppene til barna som vi 

skal jobbe videre med Denne måneden skal vi også begynne med å lage julegaver, dere 

foreldre burde bare glede dere  

Det er allerede foreldresamtaler torsdag 5 november. Skriv dere på listen om dere ikke 

allerede ha gjort det 

Vi kommer til å låne bøker på biblioteket angående kroppen som vi kommer til å lese for 

barna i samlingsstundene. Vi har også begynt med et nytt prosjekt som vi skal holde på med i 

samlingsstundene og det heter språkglede. Dette handler om regler, rim, lytteleker, 

eventyr/fortellinger og sanger. Dette går ut på å bruke alle sansene våre og forsterker 

språkutviklingen.  

Det er blitt mye kjøligere ute, og mange har begynt å bruke ullundertøy. Husk at barna må 

ha ullundertøyet på fra morgenen av, vi har ikke mulighet til å skifte alt tøy før de skal ut å 

leke. Nå bør dere ha med eget sovetøy som ligger i hyllene. Vi er mye ute på formiddagene 

og hvis de blir våte da har de ikke noe varmt tøy de kan sove med etterpå.  

Dere foreldre har blitt kjempe flinke til å vaske hendene på barna deres når dere kommer 

om morgenen Kjempe bra 

Vi har to bursdagsfeiringer denne mnd Alvilde har bursdag 9 og Frida som fyller den 28 

november Hipp hipp hurra 



 

Vi kommer til å ha et ekstra fokus på disse sangene denne mnd syng gjerne med barna 

hjemme dere og 

Hilsen oss på Marihønene 

Se regn dråper faller fra skyen ned  

Tippe tapp tapp tapp 

Tippe tapp tapp tapp 

Og skyen den seiler så glad av sted 

Tippe tapp tapp tapp 

Tippe tapp tapp tapp 

Se ,blomstene strekkr seg opp på tå 

Tippe tapp tapp tapp,tippe tapp tapp tapp 

Litt regn det er sannelig godt å få  

Tippe tapp tapp tapp,tippe tapp tapp tapp 

 

Tusenbein gikk  ut i sølevær 

Ble så våt på alle sine tær 

Han fikk snue etter han kom hjem 

Lå i feber 40,5 

Så kom doktor svinepiggepigg 

Han ble sint og kommanderte:Ligg! 

Du må ikke finne på å gå  



Uten støvler og kalosjer på 

Ja ,men doktor,du må da forstå 

At skal jeg ta tusen støvler på 

Ville jeg antagelig bli klar 

Til å gå på tur i Januar 

Ja ,ja,ja sa svinepiggepigg 

Hold deg varm og vær så snill og ligg 

Doktor pinnsvin tenkte og forstod 

Det er lett for den som går på to 

 

 


