Febr 2017

Periodeplan Lekestua

Her kommer en liten rapport og en oversikt over planene vi har i de neste ukene.
Bursdager: På Lekestua feirer vi 3 barn som har bursdag i februar. Hurra for alle tre!
Fredrik som blir 4 år 14.februar
Nora som blir 4 år 18.februar
Jonas som blir 5 år 23.februar

Kristensamlinger:
I januarmåned hørte vi om Jesus som liten gutt i våre samlinger. Vi snakket også om hvordan
han som 12 åring reiste til templet i Jerusalem og hvordan han ønsket å være der å høre på
prestene som talte. Vi snakket om hvordan Jesus følte seg hjemme når han var i templet. Nå
i februar skal vi høre om Jesus sine undre, at han gikk rundt på jorden blant menneskene å
gjorde forskjellige undre/mirakler. Vi skal filosofere litt over hva et under er for noe sammen
med barna. Vi forteller om:
• Fisketuren: Etter en lang natts arbeid uten å få noe fisk, så ber Jesus de
dra ut igjen å kaste garnet ut på høyre side.
• Den lamme mann: Jesus gjør den lamme mannen frisk.
• Jesus mettet 5000 mennesker med to små fisk og fem små brød.
• Jesus går på vannet. Disiplene fikk beskjed om å ro over til andre siden,
det ble storm og da kom Jesus gående på vannet.
Når vi forteller så bruker vi midler som bøker, bilder, musikk og film og
andre konkreter som figurer. I disse samlingene jobber vi med sosial kompetanse. Jesus viser
hvordan vi skal være mot hverandre. - Vi jobber med fagområdet ”Etikk, religion og filosofi”,
og barna får undre seg, og delta i samtaler om helt grunnleggende spørsmål.
Musikk:
Vi har jobbet mot karnevalet nå i januar, og forbereder oss, planlegger og lager
forventninger. Vi har øvet på sanger fra Hakkebakkeskogen, gått inn på personligheter, og vi
fortsetter med det fram mot karnevalsdagen. Ellers så har vi spilt på instrumenter og hatt
vanlige musikksamlinger.
Tur: Her har vi brukt dagene i barnehagen og forberedt
karnevalet med å lage pynt og andre rekvisitter til
avdelingen. (Se på vinduene). Vi har vært mye ute på
disse turdagene, og vi har brent bål og grillet pølser. De
neste gangene blir vi også i barnehagen fram mot karnevalet, og siden karnevalet er på
fredag har Mette og Heidi byttet dag. Så i uke 7 jobber Heidi på onsdag og Mette fredag.
Snakkepakken:
Vi bruker februar opplegget som handler om eventyret SKINNVOTTEN.Vi forteller,
dramatiserer og rimer eventyret. Vi er språklig bevisst på begreper som for og
etternavn til alle dyrene. Vi tydeliggjør motsetninger: innenfor og utenfor, løpe og gå,
varm og kald, romslig og trang, miste og finne.
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Klubb:
Skolestarterskjemaer er ferdig skrevet og tas med hjem. I februar er det innskriving på
skolen. Skolestarterskjemaer leverer dere denne dagen på skolen. I klubben jobber vi med
skriving og rekkefølge av tall. Vi bruker preposisjoner foran, bak, oppe, inne og ved siden av.
Vi øver oss på å lytte til en beskjed før vi setter i gang med gjennomføring.
Språksprell:
Barna begynner å beherske rim veldig godt, og vi har lært oss orddelinger ved hjelp av
klapping. Vi skal fortsette med orddelinger med å klappe nye ord, navn, gjenstander og
tøyseord vi lager selv. Her kan det sikkert bli mye morsomt!
Bamseklubb: Det blir dramatisert Skinnvotten i tillegg til hovedsamlingene for treåringer. Vi
gjører ordene synlig. Bamseklubben jobber litt ekstra med nøkkelordene som innerholder 8
dyrenavn.
Småsteg: Nøkkelordene i februar i småsteg er: bry seg om, vennlig og hjelpsom. Barna skal
kunne vise at de sier noe vennlig i situasjoner der det er nødvendig. Vi bruker valp og snegl,
dukketekst og et glad og et trist bilde. Vi har samtaler om budskapet: Når alle hjelper
hverandre i barnehagen, blir vi glade når vi er her.
Klær:
Dagene har blitt lengre og vi har brukt anledning å være lengre ute. Derfor er det fortsatt
lurt med et ekstra par varme sokker og votter på plass og nok skift i kurven.
Vinterferie i uke 8: Skal dere ta fri i skolens ferieuke sett en F i gangen eller si fra til
avdelingen.
10.mars er det kurs og planleggingsdag. Barnehagen er stengt denne dagen.

Hilsen alle oss fra Lekestua
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Uke 6
Mandag 6.
Kristensamling
Bakedag
Snakkepakken:
Skinnvotten
Noen barn på
tur

Tirsdag 7.
Klubb: Tall
Skrivedans
Språksprell
Bamseklubb

Onsdag 8.
Musikk
og Karnevals
forberedelser

Torsdag 9.
Møtedag
(Lekestua har
møte kl.10.0011.00)

Fredag 10.
Matdag:
Laks og ris og
grønnsaker
Småsteg

Torsdag 16.

Fredag 17.

Husk matpakke

Uke 7 Karnevals uke med tema Hakkebakkeskogen
Mandag 13.
Tirsdag 14.
Onsdag 15.
Forberedelser
Kristensamling
Klubb:
til Karneval
Bakedag
Skrivedans
Preposisjoner
Noen barn på
Husk matpakke
tur
Språksprell
Bamseklubb
Snakkepakken:
Hurra for
Vi rimer
Fredrik
fra Skinnvotten
4 år

Møtedag
(Lekestua har
møte kl.10.0011.00)

Uke 8 De som skal ha vinterferie- sett F på fremmøte lista i gangen
Mandag 20.
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Torsdag 23.
Kristensamling Klubb: Tall
Vi går til skogen
Møtedag
Bakedag
Skrivedans
vår etter
(Lekestua har
Musikksamling. møte kl.10.00Snakkepakken: Språksprell
Husk ryggsekk
11.00)
Barna blir lest Bamseklubb
med mat og
Hurra for
for
drikke.
Jonas
Hurra for Nora
5 år
4 år

Uke 9
Mandag 27.
Kristensamling
Bakedag
Snakkepakken:
Vi dramatiserer
Skinnvotten

Tirsdag 28.
Klubb:
Skrivedans
Språksprell
Bamseklubb

Onsdag 1.
Musikksamling
Vi lager suppe
på bål
I barnehagen
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Torsdag 2.
Møtedag
(Lekestua har
møte kl.10.0011.00)

Karneval
med tema
Hakkebakke
skogen

Fredag 24.
Matdag:
Pannekaker
Småsteg

Fredag 3.
Matdag:
Fiskeburger
Småsteg

