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Periodeplan Lekestua

Godt nytt år alle sammen!
Det nye året har akkurat begynt og vi har allerede feiret en bursdag. Det var
Siselina som ble 6 år og hun ble ordentlig feiret.
Her kommer en oversikt over planene vi har i de neste ukene i januar 2020.

Kristensamlinger:
Hver dag i desember lyttet vi til historien om det lille barnet som ble født i en stall nær
Betlehem. En uke etter fødselen ble barnet døpt og fikk navnet Jesus, som betyr ” Gud er
frelseren.” Ved hjelp av dette barnet skulle Gud frelse sitt folk.
I januar fortsetter historien om Jesus som liten gutt. Der vil vi høre at Jesus var en vanlig
gutt, gikk på skole og lekte med venner. Josef, var snekker og Jesus likte godt å være med
Josef i arbeid. Jesus vokste og ble sterk, fylt av visdom og Guds nåde var over han.
Hvert år pleide Jesu foreldre å reise til Jerusalem for å feire påske. Da Jesus var 12 år dro de
som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble Jesus
igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. Hva hadde skjedd…? Spennende!
Vi benytter oss av bøker, bilder og dramatiseringer som støtte i formidlingen.
Vi gleder oss til barnas medvirkning slik at voksne og barn i fellesskap kan undre seg
sammen.

Utelek:
I januar vet man jo sjelden hvor kaldt eller hvor vått det blir. Ligger det snø? Ja, da vil vi jo
gjerne være ute. Derfor er det nok lurt med et ekstra par varme sokker og votter på plass
og nok skift i kurven.

Musikk og tur:
Desember er over, og vi ser fram i mot et nytt og innholdsrikt år. Vi hadde en fin desember,
men legger nå julesangene bak oss og tar de fram igjen til neste jul.
I januar blir det mye musikk, og vi kommer til å fortsette med hakkebakkeskogen. Vi jobber
mot karneval, og tenker at temaet i år er hakkebakkeskogen. Barna vil leke dette, og vi
tenker at karnevalet er den rette dagen. På onsdagene som kommer vil vi jobbe litt med
Hakkebakkeskogen med alt hva det innebærer av kulisser, kostymer, og hvilke dyr barna skal
være. Sangene skal også øves inn.
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Vi setter ikke opp bestemte turer i januar, men vi tar det litt som det kommer. Fint med
matboks og drikkeflaske der ikke noe annet er bestemt. Vi setter ikke opp bestemte turer i
januar, men håper at vi får tatt en tur til Søsterveien. Husk matpakke og drikke på onsdager.
Vi er også mye ute så ha med klær etter vær.
Onsdag 29. januar: I dag brenner vi bål, så da kan de ha med mat som kan grilles. F.eks:
toast, pølser, hambuger eller hva dere måtte ønske.

Snakkepakken:
Vi bruker januar opplegget som handler om familie Bruse som skal til setra for å gjøre seg
fete. Her få vi anledning å jobbe med begreper som har med rekkefølger, posisjoner og
preposisjoner å gjøre. Samtidig blir man jo litt glad i de fire

Klubb:
Skolestartere kommer til å merke at skolebegynnelse nærmer seg litt mer. Det vil jobbes
med skolestarterskjemaer og tankene om hva det betyr å begynne på skolen. For oss voksne
i barnehagen er det viktig å stille det fram som noe positivt hvor barna kan glede seg over alt
de kan og at skolen blir bra..
Språksprell: Vi fortsetter litt med rim og regler. Dette gjør vi med sang, dikt og lek. Vi skal
også prøve oss på lydlotto der hvor barna sitter og lytter til kjente hverdagslyder, og plassere
brikken på rett plass på spillebrettet.
Vi beveger oss også over til stavelsesdeling, da vi klapper vokalene til vårt eget navn.
Dette vil gjøre barna bevisst på språkrytme.
Rim:
- Vi leser regler sammen og synger sanger som rimer (vi kommer til å bruke noen av sangene
fra hakkebakkeskogen)
-Vi rimer ute (Barna finner gjenstander ute og vi prøver å finne ord som rimer til disse)

Hilsen alle oss fra Lekestua
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Uke 2
Mandag 6.
Snakkepakken:
Det var en
gang…Vi
dramatisere
Klubb:
Skolestarter
skjemaer

Mandag 13.
Kristensamling
Bakedag
Snakkepakken:
Vi synger

Mandag 20.
Bakedag
Snakkepakken
Barna blir lest
for

Mandag 27.
Snakkepakken
Vi tegner den
mellomste…

Tirsdag 7.
Klubb:
Skolestarter
skjemaer

Onsdag 8.
Musikk:
Hakkebakke
Skogen

Torsdag 9.
Kristensamling
Bakedag
Klubb:
Skolestarter
skjemaer

Husk matpakke

Språksprell

Tirsdag 14.
Klubb: Foran,
bak, ved siden,
oppe, inne…
Møtedag
(Lekestua har
møte kl.09.3010.30)

Tirsdag 21.
Møtedag
(Lekestua har
møte kl.09.3010.30)
Klubb: Tall

Tirsdag 28.
Møtedag
(Lekestua har
møte kl.09.3010.30)

Uke 3
Onsdag 15.

Fredag 10.
Matdag
Wokgrønnsaker
med kjøttboller
Klubb:
Skolestarter
skjemaer
Språksprell

Torsdag 16.

Fredag 17.

Musikk:
Hakkebakke
Skogen

Møtedag
(Lekestua har
møte kl.10.0011.00)

Matdag:
Pasta
kjøttsaus

Husk matpakke

Klubb:
Skolestarter
skjemaer
Kristensamling
Bakedag

Språksprell

Uke 4
Onsdag 22.
Hakkebakke
Skogen:
Vi lager kulisser
Husk matpakke

Uke 5
Onsdag 29.
Musikk:
Hakkebakke
skogen
Vi brenner bål.
Ta med noe å
grille eller
matpakke.
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Klubb:
Skolestarter
skjemaer

Torsdag 23.
Klubb:
Skolestarter
skjemaer
Kristensamling
Bakedag

Fredag 24.
Matdag:
fiskegrateng

Torsdag 30.
Kristensamling
Bakedag

Fredag 31.

Språksprell

Matdag:
pizza
Språksprell

