Periodeplan Nøtteliten Mars
Bursdager i Mars:
Lilly 2 år 28.03
Olav 3 år 22.03
Gratulerer med dagen!!!
Tilbakeblikk Februar:
«vann» er fortsatt like spennende. Vi har hatt et par bibelsamlinger; «Jesus går
på vannet», og «Moses deler Rødehavet».
Vi har hatt flere forsøk også. Vi har testet «dansende rosiner». Vi legger noen
rosiner i et glass med kullsyrevann, etter en liten stund (og med vann med nok
kullsyre) flyter de til overflaten og «danser».
Vi har også eksperimentert med hvilke objekter som flyter eller synker i vann.

Vi har BRAVO- samlinger med «vann- kort» i overganger, som f. eks fra utetid og
inn til lunsj eller på morgenen før vi kler på oss og går ut.
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.

Samenes dag ble markert ved å høre på joik i samling, se på bilder av samer,
reinsdyr og hvordan de bor. Vi spiste joikakaker og potetmos til lunsj.
Rammeplanen:
«Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og
fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.» (KD. 2017)
Annet:
Vi feiret Regina 2 år (02.02, vi feiret 04.02)

Mars:
Vi avslutter temaet «vann» med temafest Torsdag 14 mars.
Deretter starter vi med påske og forming til Stefanus cafè.
Rammeplanen:
«Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse
og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i
ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og
progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle
uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna
får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.» (KD. 2017)

Annet:
Husk å ta med en hvit t- skjorte, genser ol. dere har
liggende som vi kan male på til temafesten.
Frist på hvit overdel er mandag 11 mars!

