Periodeplan mars.
Hei alle sammen. Nå tar vi fatt på en ny måned på kosekroken, og vi skal
drive med mye spennende og masse lek og læring skal skje her hos oss.

Barna på avdelingen er fortsatt opptatt av rollelek, og her skjer det masse læring. Vi
vil bruke rollelek som en viktig læringsarena både når det gjelder sosial kompetanse
og språkutvikling. Vi ser at det begynner å bli et stort aldersspenn på barna på
avdelingen, og legger merke til at leken til de store barna kan bli litt overveldende for
de små. Så vi setter fokus på å jobbe med det å ta hensyn til hverandre og være
forsiktig med hverandre. I rolleleken ser vi at barna er opptatt av å leke familie og
synes det er gøy å leke doktor med dukkene. Her vil vi snakke om det at vi må være
forsiktig og ta hensyn med de små baby dukkene som trengs å tas vare på og stelles. I barnehagen har vi stort
fokus på språk og språkutvikling, og at vi voksene er gode språkmodeller for barna. Rolleleken er en fantastisk
arene for språket. Her snakkes det både om hva som har skjedd i fortiden, hva som skal skje i fremtiden, det
løses konflikter, det samarbeides og barna benevner hele tiden det de gjør. Så vi vil derfor legge til rette for
god og lærerik rollelek på avdelingen, når dette er noe som barna er opptatt av. For de minste barna er
benevning i hverdagen en av de viktigste arenaene når det gjelder å lære seg språket. For dem skjer det masse
læring og utvikling under måltider, stellesituasjonen og ved på kledning. Her er det viktig at vi voksene er gode
rollemodeller og snakker om hva vi ser, hva vi spiser, hva vi kler på osv. Vi vil også bruke mer tegn til tale i
hverdagen. Tegn til tale brukes for å tydeliggjøre talespråket for dermed å styrke samspill og språkutvikling. Vi
kommer til å ha ukens tegn som vi lærer oss, disse tegnene vi være tegne vi har brukt for i
hverdagssituasjoner.

Vi kommer også til å dele barnegruppen i mindre grupper, slik at vi lettere kan
rette for de ulike alderne på avdeling. De største barna skal bruke
formingsrommet mer, og her kan vi holde på med formingsaktiviteter, spille
lese bøker som er beregnet på de som begynner å bli store. Da har de minste
muligheten til å få avdelingen for seg selv litt og boltre seg som de vil. Vi vil
legge til rette for ulike aktiviteter som passer til deres aldersnivå. Også i disse
vil sosialkompetanse og språkstimulering stå i fokus.

legge til
spill og
også
gruppene

Vi skal også starte opp med et lite prosjekt på avdelingen om fugler. Vi har allerede
forberedt oss litt med å lage fine trær som dere sikkert har sett. I disse kommer det til å
dukke opp fine fugler som barna skal få lage. Vi skal kose oss med ulike materialer som
barna skal få undersøke. Her skal vi klippe, lime, fargelegge, utfordre finmotorikken,

bruke sansene våre og utforske. Vi skal se nærmere på fugler som vi har i nærmiljøet, se om vi kan lære oss
hva de heter, hvordan de ser ut og hvilke lyder de ulike fuglene lager. I samlinger skal vi synge sanger om
fugler, og på tur kan vi se etter de ulike fuglene vi har sett bilder av og lytte om vi kan høre noen av lydene vi
har hørt i barnehagen. I dette prosjektet vi også trekke inn det å ta hensyn og være for forsiktig med
hverandre, og ta hensyn og ta vare på naturen. Fuglene er små og skjøre, det er eggene de legger og de
trenger at vi passer på dem om vinteren.

I start samlingene i mars måned skal vi jobbe med det å
ulike følelser hos oss selv og andre. Følelsene vi skal jobbe oss
samlinger sammen med barna er: glad, lei seg, sint og redd. I
blir det sett på bilder fra en bok, og vi snakker om bildene. Vi
hvordan vi tror barna på bildene føler, snakker om de
følelsene og hva er det som får oss til å kjenne på de ulike

gjenkjenne
igjennom i
samlingene
snakker om
forskjellige
følelsene.

I kristen samlingene skal vi høre historien om David og Goliat. David er liten, men
han er likevel tøff og må være stor når han er ute på markene å passer på sauene
sine og må jage bort bjørnene. David skal kjempe mot den store Goliat som har
sverd og rustning. Ingen tror han kan vinne, men David mener at det ikke alltid er
sverd og rustning som vinner. I samlingene vil vi snakke om at av må ta hensyn til
hverandre, og at når man er stor kan det noen ganger virke overveldende for de
som er mindre. Vi vi også prate med de største barna om hvordan det blir å
begynne på stor avdeling. Dette kan være godt å prate om, og bli en liten
forberedelse på overgangen til ny avdeling.



Vi minner om:
Torsdag 14.mars, Foreldre/tema kvelden kl. 19.00 til senest 21.00. Tema er Mobbing. Vi håper så
mange som mulig har anledning til å komme.



Fredag 15.mars er barnehagen stengt grunnet planleggingsdag.



Søndag 17.mars, Familiemøte på Salen, kl. 11.00. barnehagen deltar med sang. Se oppslag som
kommer.

Hilsen oss på Kosekroken.

Uke 10
Mandag 04.

Tirsdag 05.

Onsdag 06.

Torsdag 07.

Fredag 08.

Turdag, Gul gruppe
på tur, husk
drikkeflaske og
matpakke.

Suppedag. – potet og
purreløk suppe.

Turdag,
gulgruppe går til
biblioteket.
Trenger ikke
matpakke og
drikke flaske.

Gul gruppe,
samling med
fortelling fra
bibelen David og
Goliat.

Matdag- lakseburgere.

Vi går til skogen vår
HUSK MATPAKKE
HVER MANDAG 😊

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

Deler oss i grupper, og
driver med ulike
aktiviteter.
Formingsaktiviteter,
spill, lesegruppe, rollelek
osv

Uke 11
Mandag 11.

Tirsdag 12.

Onsdag 13.

Torsdag 14.

Fredag 15.

Turdag, Gul gruppe
på tur, husk
drikkeflaske og
matpakke. Vi går til
parken.

Suppedag.

Gul gruppe på en
liten tur, trenger
ikke matpakke.
Vi går til
jernbanestasjonen
og mater fuglene
i havna på vei
hjem.

Samling med
fortelling fra
bibelen, David og
Goliat

Planleggingsdag,
barnehagen er stengt.

HUSK MATPAKKE
HVER MANDAG 😊

START-samling

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

Husk søndagsmøte
Salen 17.mars kl. 11.00
se oppslag

Foreldrekveld
kl. 19.00

Uke 12
Mandag 18.

Tirsdag 19.

Onsdag 20.

Torsdag 21.

Fredag 22.

Turdag, Gul
gruppe på tur, husk
drikkeflaske og
matpakke. Vi går
til skogen vår

Suppedag.

Gul gruppe på en
liten tur, trenger ikke
matpakke.
Lekeplassen i
Knardal.

Samling med
fortelling fra
bibelen, David og
Goliat.

Matdag- cowboygryte
med ris.

HUSK
MATPAKKE
HVER MANDAG

START-samling

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

Deler oss i grupper, og
driver med ulike
aktiviteter.
Formingsaktiviteter,
spill, lesegruppe,
rollelek osv

Uke 13
Mandag 25.

Tirsdag 26.

Onsdag 27.

Torsdag 28.

Fredag 29.

Turdag, Gul
gruppe på tur, husk
drikkeflaske og
matpakke. Vi går
til parken

Suppedag.

Turdag- gul gruppe
går til biblioteket.
Trenger ikke
drikkeflaske og
matpakke.

Samling med
fortelling fra
bibelen, David og
Goliat.

Matdag- kyllingtaco.

HUSK
MATPAKKE
HVER MANDAG
😊

Fellessamling.

Kosekroken møte
fra 11.30-12.00,
Lekestua er med
våre barn.

Deler oss i grupper, og
driver med ulike
aktiviteter.
Formingsaktiviteter,
spill, lesegruppe,
rollelek osv.

