Periodeplan Nøtteliten April
Bursdager i April:
Oskar 3 år 16.04
Gratulerer med dagen!!!
Tilbakeblikk Mars:
Vi avsluttet temaet «vann» med temafest!
Barna hadde på kostymene de hadde laget, vi sang sanger og regler om vann, og vi
hadde kaldt vann, snø og varmt vann i ziplockposer som barna fikk kjenne på 😊
Det ble litt godteri etter lunsjen også 😊

Rammeplanen:
«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å
leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer,
fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for
deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide
perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine
læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og
andres læring.» (KD. 2017)
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:
 opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
Personalet skal:
 synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i
naturen
 utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.
Annet:
Vi feiret Olav 3 år

Vi feiret Lilly 2 år

April:
I April skal vi ha fokus på påske og hva påsken handler om. Vi har bibelsamlinger
hver uke, og repeterer budskapet slik at barna får det med seg.
Fortell gjerne påskehistorien for barna deres hjemme.
-

Påsken starter med palmesøndag, da Jesus fikk disiplene sine til å hente

-

et esel og red inn i Jerusalem mens folket la kappene sine på bakken,
ropte «Hosianna» og viftet med palmegreiner.
Skjærtorsdag er dagen da Jesus vasker disiplenes føtter og spiser sitt
siste måltid med dem (nattverd). Det er også den dagen da han blir
forrådt av Judas og blir tatt til fange av romerne. Først ble han forhørt

-

av jødene, siden av Pilatus. Pilatus gav jødene valget mellom å sette fri
Barabbas (en røver) eller Jesus, og Jesus ble dømt.
Langfredag ble Jesus korsfestet mellom to røvere på Golgata. Han døde

-

den kvelden.
Jesus var død i tre dager i en grav før han sto opp. Maria Magdalena kom
tidlig til graven og så at steinen foran graven var rullet bort. Hun hentet
noen disipler, og de undersøkte graven og så at Jesus var borte, det var
bare klærne hans igjen. Jesus kom til graven og fortalte at han hadde
stått opp og at alt skulle bli bra.

PS: Ikke fortell barna at Jesus døde uten å ta med oppstandelsen. Det er
viktig at barna får høre den delen av historien sammen.
Rammeplanen:
«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike
religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.» (KD. 2017)
«Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får
kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent
med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.



Personalet skal: Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den
kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen» (KD.
2017)

Annet: PLANDAG 5. JUNI – BHG STENGT
Etter påske starter vi temaet «livet i havet», så
dersom du og barnet ditt er på tur ved kysten, ber vi
dere om å ta med skjell, steiner, tørr og ren tare ol.
slik at vi kan se på og undersøke de i barnehagen.
Barnehagen er stengt pga. plandag 31 mai og 5 juni.
Flott at barna får på seg innesko når de blir levert på
morgenen 😊
Nå nærmer det seg sommer, og det blir varmere ute,
barnet ditt trenger:
Parkdress
Tynnere lue
Tynne klær i ull eller fleece til å ha under dress eller
regntøy eller soving i vogn
Sjekk om skiftetøyet i kurven passer til årstiden.

