
Månedsbrev for november inne på Middagstuva 

 

Hei igjen 😊 Nå har november sust forbi oss, og vi har gjort mye 
gøy og lærerikt sammen. Månedens tema har vært tall, telling og 
former. Vi har brukt tall og telling i alle samlingsstunder. Og vist 
frem og pratet om de ulike formene, sirkel, trekant og firkant. Vi 

hadde planer om å lage bilder med former i, men dette fikk vi ikke 
gjennomført. Noen av barna fikk prøve å lage snurrebasser 

(sirkelformet) med perler.  

Barna på middagstuva er veldig opptatte av konstruksjonslek for tiden. 
De leker og bygger med magnetene, treklossene, duplo, og med ett 

form og figur byggesett vi har inne på avdelingen. Her får de alle 
brukt fantasien, de lærer seg ulike teknikker og hvordan de skal klare å 

sette sammen ett byggverk uten at det faller ned. Denne leken 
kommer innenfor fagområdet antall, rom og form, og det handler om 

å oppdage, utforske og skape strukturer og det hjelper barna til å 
forstå sammenhenger. Mye arbeid med dette fagområdet stimulerer 

barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.  

 

 

Vi har ikke fått gått på så mange turer som vi hadde planlagt denne måneden, pga 
forskjellige ting. Men de to turene vi hadde var kjempe fine. Begge turene har vært i 
reveskogen, og der har vi grillet fiskeburgere og pølser. På den siste turen hadde vi 
fått ett brev fra rampenissen, og han hadde laget en skattejakt til oss i skogen. Her 
måtte barna lete etter avdelingens tall (1-8) som var gjemt bort i skogen og når vi 

fant nummer åtte var det gjemt en skatt. Vi er opptatte av at det skal legges til rette 
for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena 

for lek og læring. Ute i skogen er barna aktive, der de klatrer mellom steiner, opp i 
trær og bakker. De får brukt og trent mye på motorikken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Det kom masse snø, som var til stor glede for små og store. 
Barna har akt masse i akebakken, laget snømenn, snøhester 
og laget mye annet. Mange har og hatt med seg ski som de 

har stått på. Det har vært mye kreativ lek ute de siste 
dagene.  

I slutten av november har vi pyntet avdelingen til 
advent/jul. Barna har vært med å lage julepynt til 

avdelingens nye juletre.  

God adventtids alle sammen 😊 mvh damene på 
Middagstuva 😊  

 

 

 


