Periodeplan, Februar i Kosekroken

Februar er her og året 2020 er virkelig godt i gang. Vi skal gjøre mye gøy denne måneden.
Selv om mange kanskje har vinterferie denne måneden, har vi tema vinter og solen på vei
tilbake. Dette vil vi bruke i alle aktivitetene våre. En av aktivitetene være er at vi så smått
skal begynne med å lage drivhus. Drivhuset skal vi lage av gjenbruks materialer og
skaperglede. Drivhuset skal brukes senere i temaet om natur og kretsløp

Den 26 februar skal vi ha karneval for barna med tema
Hakkebakkeskogen og dyr. Vi på Kosekroken kler oss ut som kjære og
kjente dyr. Da med ansiktsmaling og diverse utstyr vi har tilgjengelig
og har lagd selv på avdelingen. Utkledningsutstyr som vi lager selv er
gode aktiviteter for både motorikk og språk. Vi kan for eksempel lage
kuas hale og horn, snakke om kua, hva får vi av kua etc. Så klipper vi og
limer og maler.

I arbeidet til avdelingen rundt språkstimulering bruker vi sanger, dikt, bøker og spill. Vi skal
ha eventyrstunder, musikksamlinger med sang og instrumenter og fortellinger med lek. Vi
skal benytte av vinter tema og i uke 6 samisk musikk, tradisjonell joik og moderne Samisk
musikk.
I kristen samlingene jobber vi videre med Jesus liv og med fokus på venner -deling – lei seg –
tilgi. Dette samsvarer med temaet vi har jobbet med i høst og nå i vinter « i en koffert full av
følelser».

6. februar er det Samenes dag. På kosekroken skal vi lære om deres tradisjonelle livsstil. Vi
skal leke og være kreative rundt samenes kultur. Vi skal spise Bidos, en tradisjonell samisk
rett.

Uke 6

Februar 2020

Mandag 3.

Tirsdag 4.

Onsdag 5.

Torsdag 6.

Fredag 7.

Samling:
«Eventyrstund.
Skinnvotten»

Suppedag.

Turdag: Husk
matpakke: Kaste
lasso og leke
tradisjonelle
sameleker ute

Samling med
fortelling fra
bibelen.

Matdag: De eldste barna
hjelper til med varmrett.

Film om Samer
Aktivitetsgrupper
Inne og ute

Musikksamling med
instrumenter: joik og
morderne samisk
musikk

Møte: 10.00-10.45
Kosekroken møte:
11.30-12.30,
Lekestua er med
våre barn.

Aktivitetsgrupper:
kunst og kreativitet

Aktivitetsgrupper:
Skinnvotten og
kreativitet

Samenes dag

Uke 7
Mandag 10.

Tirsdag 11.

Onsdag 12.

Torsdag 13.

Fredag 14.

Samling: «En koffert
full av følelser»

Suppedag.

Turdag: Husk
matpakke

Samling med
fortelling fra
bibelen.

Matdag: De eldste barna
hjelper til med varmrett.

Aktivitetsgrupper
Inne og ute

Aktivitetsgrupper:
Skinnvotten, Kunst
og kreativitet

Møte: 10.00-10.45

Musikksamling med
instrumenter

Kosekroken møte:
11.30-12.30,
Lekestua er med
våre barn.

Aktivitetsgrupper: kunst
og kreativitet:
forberedelser til karneval

Uke 8
Mandag 17.

Tirsdag 18.

Onsdag 19.

Torsdag 20.

Fredag 21.

Samling:
«EventyrstundSkinnvotten»

Suppedag.

Turdag: Husk
matpakke

Samling med
fortelling fra
bibelen.

Matdag: De eldste barna
hjelper til med varmrett.

Aktivitetsgrupper
Inne og ute

Musikksamling med
instrumenter

Møte: 10.00-10.45

Aktivitetsgrupper:
kunst og kreativitet:
Forberedelser til
karneval

Kosekroken møte:
11.30-12.30,
Lekestua er med
våre barn.

Aktivitetsgrupper:
Skinnvotten og
kreativitet: forberedelser
til karneval

Uke 9
Mandag 24.

Tirsdag 25.

Onsdag 26.

Torsdag 27.

Fredag 28.

Samling: «En koffert
full av følelser»

Suppedag.

KARNEVAL:
Tema Dyr

Samling med
fortelling fra
bibelen.

Matdag: De eldste barna
hjelper til med varmrett.

Aktivitetsgrupper
Inne og ute

Aktivitetsgrupper:
Skinnvotten, Kunst
og kreativitet:
forberedelser til
karneval

Vi spiser Pølser
og popkorn
Vi fisker etter
godis i fiskedam

Kosekroken møte
fra 10.00-10.45,
Lekestua er med
våre barn.

Aktivitetsgrupper: kunst
og kreativitet

