
Månedsbrev fra oktober på Middagstuva 

En av temaene våre på Middagstuva denne måneden var at barna skulle bli kjent med hva 

basar er, og hvem pengene vi fikk inn skulle gå til. Dette tok vi opp med barna i 

samlingsstunder. Videre jobbet vi sammen med barna med å lage fine høstkranser med sine 

egne håndavtrykk, og barna fikk male på glass. Dette var kunst som dere foreldre kunne 

kjøpe på basaren. Tusen takk for alle bidragene vi fikk, vi klarte å samle inn 11 005 kr som 

gikk til årets tv-aksjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har ikke fått gått på så mange turer som vi har ønsket denne måneden, på grunn 

av forskjellige ting. Men de turene vi fikk gått var kjempe koselige og hyggelige for 

store og små. Den ene turen lagde vi finnebiff med potetmos og makaroni, og dette 

syns barna var kjempe godt. Ellers på turen utforsket barna skogen, og fant noen fine 

klatre steiner. Her fikk de utfordret motorikken sin godt, for steinen hadde mye mose 

på og var litt glatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi har også pratet mer om høsten, og hva som skjer når det er høst. Ser barna forskjellen i løpet av 

måneden? I tillegg har vi laget høstbilder, der vi har prøvd å lage trykk av blader som har blitt plukket 

ute. Vi måtte prøve ut noen forskjellige metoder, til vi kom frem til den som gav best resultat.  Ute 

har barna sett at bladene fra trærne har falt ned på bakken, og trærne har begynt å bli nakne. Og at 

alle fargene er blitt borte. Nå nærmer vi oss vinteren.  

Inne for tiden er barna veldig glade i å leke med de magnetiske brikkene vi har fått. I tillegg er de 

veldig opptatte av perling av smykker og fargelegging. Mange har og vist interesse for duplo og lego 

bygging. Ute har barna lekt mye med vann, ikke så veldig rart siden det har regnet mye. Og så har de 

laget veldig mye sølekaker, og brukt syklene mye.  

Dagene før halloween har vi sammen med barna lagd edderkopper og flaggermus. Samt pyntet opp 

yttergangen for å lage litt stemning. Dette syns barna var veldig gøy.  

 

 

 

Det begynner å bli mer og mer kaldt ute, så husk å sjekke hva barna har av varme klær i barnehagen. 

Ta gjerne med vinterdressen, og ta med hjem joggesko og alt av det som er sommerklær i 

barnehagen. Vil og minne på at det er planleggingsdag i barnehagen den 16.11, og at det er stengt 

her da.  

 

Med vennlig hilsen damene  på Middagstuva ☺  

 

 

 

 


