PERIODEPLAN FOR AUGUST OG SEPTEMBER – HEBRON
Håper alle har hatt en fin sommer!
Vi vil trenge støvler og regntøy, parkdress og pannebånd fremover. 2 skift i kurven. Vi er ute i all
slags vær.
I ukene fremover har vi høst som tema. Hvordan ser høsten ut? (Kunst, Kultur, Kreativitet, «Barna
tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede» Rammeplanen). Bladene som skifter farge (Kilde
til undring), begreper om høst. Vi tar for oss temaer som høsting av frukt, bær og grønnsaker,
hvordan kornet blir til brød, ulike kornsorter. Gud skapte jorda med planter, dyr og mennesker.
Sang: «Jorden vi bor på», «hvem har skapt alle blomstene …» m.fl.
Alle må rydde hylla på barnas plass og ta med/sjekke barnas utetøy hver fredag. Det kan være lurt
å ta en sjekk i barnas kurv hver uke slik at de til enhver tid har det de trenger der (2 sett skift,
sokker, undertøy, mellomlagstøy).
Klær som henger ute ved dagens slutt må tas med hjem og tørkes/vaskes. Vi har ikke mulighet til å
tørke 20 barns klær hver dag. Klær som ikke blir tatt med hjem blir hengende ute slik at dere har mulighet til å hente det hvis
dere glemmer å ta det med.
Plandag i høst: 12/11, Da er barnehagen stengt.
Foreldrekaffe Tirsdag 25/9: 15.30 – 17.00 + foreldremøte etterpå.
1.august startet to nye barn hos oss, Milena og Luna. I løpet av høsten kommer to små jenter til, ca 1 år, Sonja Helen og Una.
Mål/tiltak
UKE 34
BÆR
- Nærmiljø og samfunn – bli kjent i
20. – 24.aug Turer i nærområdet. Finner vi bær?
nærmiljøet, Eidsberg er en
Vi lager smootie, snakker om hva bærene heter, smaker og
landbrukskommune med mye
lukter.
skog og jordbruk. Barna gjøres
kjent med nærmiljøet.
UKE 35
KORN
- Bli kjent med ulike typer bær,
27. – 31.aug Turer i nærmiljøet, kan vi finne åkre?
frukt, grønnsaker og korn. Hva de
Snakker om tresking og slått i samling. Vi baker
kalles, hvordan de smaker og
brød/rundstykker en dag. Hvordan blir kornet til brød? Den lille
lukter og hva det kan brukes til.
røde høna
- «Barnas interesser gjenspeiler
UKE 36
KORN
innholdet i hverdagen»
3. – 7.sept
HA-MED-UKE – barna kan ta med en leke hjemmefra om de
«Personalet må være undrende,
ønsker, husk å navne.
glade og lekende» (Årsplanen)
- Barna får kjennskap til
UKE 37
GRØNNSAKER
grunnleggende verdier i kristen
10. – 14.sept Vi lager grønsaker med dipp og kanskje grønnsakssuppe. Er det
arv og tradisjon, Årsplanen
noen som dyrker noe hjemme? Ta med og vis oss!
- Natur, miljø, teknikk - Barna skal
få gode opplevelser med friluftsliv
HIPP HURRA FOR ATENE 5 år 9/9 – feires mandag 10/9!
året rundt (Rammeplan)
UKE 38
FRUKT
17. – 21.sept Vi snakker om fruktslag, smaker og lukter. Er det noen som har
frukttrær hjemme? Ta gjerne med frukt og vis frem!
UKE 39
24. – 28.sept

Hva har barna interessert seg for i ukene som har vært? Nye
prosjektarbeid. Vi vil gjerne vite om det er noe barna
interesserer seg for hjemme.
Foreldrekaffe og foreldremøte tirsdag 25/9

-

Ta barnas interesser på alvor,
barns medvirkning på
barnehagedagenes innhold.

