Periodeplan for Lekestua.

April 2018.
Rammeplan:
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling
av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle
tillit til seg selv og andre.








Lek ute/inne og andre aktiviteter:
Nå begynner det å bli varmere og is og snø er snart historie. Dette betyr lengre dager ute. Men da vi kan få en del vått vær ber vi om at
dere sjekker at barna har nok skift på plassen slik at vi kan skifte oss tørre etter deilige dager ute i vannpytter 
«Klubberne» skal til Herrebrøden onsdag 18. og se på blant annet lamming slik vi gjør hvert år.
Noen onsdager fremover mot sommeren skal «Klubberne» være med til Søsterveien og glede, spille spill og synge for de eldre. Vi skal
være der ca. klokka 11.
Pianostredet figurteater er en ny-oppstartet friteatergruppe som jobber med å lage gode og underholdene dukketeaterforestillinger for
barn i alle aldere. Dette er på biblioteket og vi er bedt. Om det blir torsdag 19. eller fredag 20. vet vi ikke enda, men kommer tilbake med
eksakt dag.
Hurra for Oliver som blir 6 år!
Studenten Caroline har sine siste torsdager hos oss i uke 14, 15 og 16 før hun skal sette i gang med bacheloroppgaven sin  Lykke til Caroline!

Kristensamling:
Nå er påsken over, og i
samlingene fremover vil
fokuset være på det som
skjedde etter Jesus
oppstandelse. Fokus og
fortellinger om hvordan Jesus
viste seg for sine disipler og
hva slags budskap han kom
med til dem og hvordan
disiplene ble redde for han
først er noe av det vi tar opp.
Vi snakker om hvordan Jesus
viste seg for menneskene i
forskjellige situasjoner frem i
mot kristihimmelfarts dagen.

Bamseklubb:
Vi begynner på et nytt
eventyr, «geitekillingen som
kunne telle til ti», og fortsetter
å bruke snakkepakken
elementer.






Viktige datoer:
Oliver 6 år 15/4
Klubben drar til
Herrebrøden og ser på
lamming onsdag 18.
Teater på biblioteket 19
eller 20 april.
Dugnad 2. og 3. mai

Klubb
Nå begynner klubben å jobbe
litt med blant annet
«skrivedans».
Skrivedans er et samspill
mellom lek, musikk og
bevegelse og skal gi en god
start for den egentlige
skriveundervisningen.

Språksprell:
Vi leker oss med
«Stavelsesdeling». Disse
lekene er med på å oppøve
barnas fonologiske bevissthet,
det vil si evne til å oppfatte og
utnytte informasjon om
språkets lydmessige struktur
eller oppbygning

UKE 15: Mandag 9/4.




Bakedag.
Klubb og Språksprell
Kristensamling




Tirsdag 10/4

Onsdag 11/4

Møtedag
Forming

Turdag!
Husk matpakke.
Klubben drar til Søsterveien og
synger og spiller med de eldre.

UKE 16: Mandag 16/4




Bakedag
Klubb og Språksprell
Kristensamling

Tirsdag 17/4



UKE 17: Mandag 23/4




Bakedag
Klubb og
Språksprell
Kristensamling

UKE 18: Mandag 30/4




Bakedag
Klubb og Språksprell
Kristensamling




Møtedag
Forming

Onsdag 18/4
Turdag!
Husk matpakke.
Klubberne skal til Herrebrøden
Musikksamling.

Tirsdag 24/4

Onsdag 25/4

Møtedag
Forming

Turdag!
Husk matpakke.
Musikksamling.

Tirsdag 1/5
Barnehagen er
stengt!
Arbeidernes dag!

Torsdag 12/4
 Bamseklubb.
«Geitekillingen som
kunne telle til 10”
 Kristensamling

Onsdag 2/5
Turdag!

Torsdag 19/4




Bamseklubb.
«Geitekillingen som
kunne telle til 10”
Kristensamling

Torsdag 26/4
 Bamseklubb.
«Geitekillingen som
kunne telle til 10”
 Kristensamling

Torsdag 3/5

Musikksamling.

 Bamseklubb.
«Geitekillingen som
kunne telle til 10”
 Kristensamling

(Dugnad kl.17-19)

(Dugnad kl.17-19)

Husk matpakke.

Fredag 13/4
 Matdag:
 Fiskegrateng
m/råkost

Fredag 20/4
 Matdag
 Tomatsuppe med
grønnsaker og
makaroni

Fredag 27/4
 Matdag
 Pastasalat med kylling
og langpannebrød

Fredag 4/5
 Matdag
 Spaghetti med
kjøtt/gulrotsaus

