Periodeplan Nøtteliten Januar
Tilbakeblikk Desember:
Desember har vært fylt med lukter, smaker, farger, og teksturer.
Barna har fått besøke sanserommet på Ekornstubben der de fikk, lukte, se og
høre.

Rammeplanen:

«Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at
barna:
 Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk
gjennom skapende virksomhet ute og inne
Personalet skal:
 Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og
uterom»
(Kunnskapsdepartementet. 2017)
Vi har bakt lussekatter og serinakaker.

Vi har hatt adventssamlinger på mandagene i hele Desember der julens egentlige
budskap har kommet frem:

Rammeplanen:

«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:
 formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler,
erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer.
 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)
Vi avsluttet uka med nissefest 😊 Nissen la igjen et brev og godteposer til oss😊

Annet:
Vi feiret Sofie Alette 3 år 😊

Hipp, hipp, hurra 😊

Januar:
Fremover skal vi ha fokus på vann og de tre formene vann kommer i: Fast,
flytende og damp.
Vi kommer til å ha ulike forsøk knyttet til temaene.
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.
Vi skal også ha badedag, som vi også syntes passet perfekt til temaet vann.
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:
Tirsdag 15 januar skal vi ha badedag. Vi varmer opp
badet og fyller mange baljer med vann som barna
kan sitte i og leke. Ta med håndkle, badebleie og
sokker (slik at barna ikke sklir i baljene).

