
Aktivitetsplan for seniorgruppene-  

høsten 2018 
Gruppe 1= Gullslottet/ Glassberget 

Gruppe 2= Soria Moria/ Regnbuen/Kvitebjørn 

UKE AKTIVITET 

 

MÅL HUSK 

34  Seniorkveld torsdag 23.08.18 Kl. 17-

19 

 

Vi serverer pølser, saft og is.  

Bli kjent i den nye gruppa  

 

Knytte vennskap på tvers 

 

Innarbeide positive samværsrutiner 

 

35  Gruppe 1: Langemyr 

Vi skal lage eget smør! 

 

Gruppe 2: Jegerhytta 

Vi skal lese «Timothy mister seg 

selv» 

Bli kjent i den nye gruppa  

Knytte vennskap på tvers 

Innarbeide positive samværsrutiner 

Få kjennskap til lokalhistorie 

Matpakke. 

drikkeflaske, sekk. 

Vi tar 10- bussen. 

36 Gruppe 1: Jegerhytta 

Vi skal lese «Timothy mister seg 

selv» 

 

Gruppe 2: Langemyr 

Vi skal lage eget smør 

 

Bli kjent i den nye gruppa  

Knytte vennskap på tvers 

Innarbeide positive samværsrutiner 

Få kjennskap til lokalhistorie 

 

Spise fiskepinner, 

barna trenger ikke 

ha med matpakke. 

Vi tar 10- bussen. 
Drikkeflaske, sekk. 

37  Felles tur til Isi banen med alle 

seniorene 

Vi lager piknik, barna trenger ikke 

matpakke 

Få kjennskap til kjente steder på Nesodden. 

 

Få erfaring med å dra på tur i større gruppe 

 

Knytte bekjentskap 

Drikkeflaske 

Sitteunderlag 

sekk 

38 

 

 

 

UTE 
Klatrekurs, skattejakt og naturrebus 

Knytte vennskap på tvers 

Innarbeide positive samværsrutiner 

Rom forståelse og orientering 

Matpakke 

Drikkeflaske 

Sitteunderlag 

Sekk 

 

39 

 

 

UTE 
Klatrekurs, skattejakt og naturrebus 

Knytte vennskap på tvers 

Innarbeide positive samværsrutiner 

Rom forståelse og orientering 

 

Matpakke 

Drikkeflaske 

Sitteunderlag 

Sekk 

 

 



41 

 

 

 

 

UTE 
Lager mat på lavvosiden, lapskaus.  

Forberedelser til foreldre arrangement 

Kunstprosjekt 

Fokus på naturen som arena for estetiske 

opplevelser 

 

Innarbeide positive samværsrutiner 

 

Drikkeflaske 

Sitteunderlag 

Sekk 

 

 

42 

 

 

 

 

 

UTE 
Seniorene skal besøke brannstasjonen 

torsdag kl. 10.30. 

Vi tar 10- bussen 

 

 Matpakke 

Drikkeflaske 

Sitteunderlag 

Sekk 

43 UTE 

Antall, rom og form 

Måle barna og lage grafer 

Veie-prosjekt 

Få erfaring med: 

• ulike måleredskaper 

• matematiske begreper 

• å løse oppgaver sammen 

Matpakke 

Drikkeflaske 

44 

 

 

 

 

 

UTE 
Bygge gapahuk på «lavosiden» 

Få erfaring med: 

• ulike måleredskaper 

• matematiske begreper 

• å løse oppgaver sammen 

Matpakke 

 

Drikkeflaske 

 

45 

 

 

 

UTE 
Bygge gapahuk på «lavosiden»  

Få erfaring med: 

• ulike måleredskaper 

• matematiske begreper 

• å løse oppgaver sammen 

Drikkeflaske 

Sitteunderlag 

Sekk 

46 

 

INNE 
Gruppene baker pepperkakehus, prosjektet 

«Barn hjelper barn» 

 
Matpakke 

Drikkeflaske 

47 INNE 
Gruppene baker pepperkakehus, prosjektet 

«Barn hjelper barn» 

 Matpakke 

Drikkeflaske 

 

 

I denne perioden skal vi ha fokus på: 

• Knytte relasjoner på tvers av avdelingene, slik at barna kan bli litt kjent med barn fra andre 

avdelinger i barnehagen! 

• Bli kjent med lokalhistorie. 

• Innarbeide positive samværsrutiner. 

• Oppleve mestring 

Gleder oss til en flott høst med seniorene i Kongleveien barnehage! 

 Mvh. Liv, Marion, Benedikte, Monica og Chris ☺ 


