Periodeplan Nøtteliten Februar
Bursdager i Februar:
Regina 2 år 02.02
Gratulerer med dagen!!!

Tilbakeblikk Januar:
Vi har startet på prosjekt «vann».
På de ekstra kalde dagene har vi tatt med snø inn som vi lekte i og undret oss
sammen om hvorfor den smeltet.

Vi hadde også en flott badedag. Barna hadde det gøy med å søle det vi kunne
med vann. Barna fikk leker de kunne leke med i vannet.

Barna har også laget softis ute ved hjelp av snø, kremfløte og salt.

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 Johan 1 år (30.01, feiret 31.01)

Februar:
Vi fortsetter med temaet «vann». Vi kommer til å gjennomføre flere forsøk med vann.
Vi starter å bruke BRAVO- kortene med vann denne måneden
Vi har fokus på dette i skogen også. Der kan barna få førstehåndserfaringer med vann og hvordan det
endrer form.
Vi prøver å knytte bibelsamlinger til temaet, og vi skal bla. ha bibelsamling som handler om
israelittenes flukt fra Egypt. Der hører vi at Moses delte Rødehavet i to slik at de kunne gå trygt over.

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.
Vi skal markere samenes dag 6. februar.
Vi synliggjør denne dagen ved å male i snøen med fargene i samenes flagg, spise
joikakaker og kanskje får vi se noe av samenes klær.

Rammeplanen:
«Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og
fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.» (KD. 2017)

Annet:
Flotte matpakker til frokosten for tiden. Dere er
flinke!!
Hvis det er noen som tar fri i skolens vinterferie, gi
beskjed til oss slik at vi kan tilpasse bemanningen til
antall barn.
Nå nærmer det seg tema-fest (uke 10), og i den
anledning ønsker vi at barna tar med seg en hvit tskjorte, genser ol. som vi kan male på. I år blir temaet
«vann», som vi har jobbet med, og vi ønsker å lage
kostymer til dette temaet. Mer informasjon om temafesten kommer 

