Periodeplan Nøtteliten Oktober
Tilbakeblikk September:
I September har vi fortsatt med temaet «Nøtteliten». Flere og flere barn
kjenner igjen og synger sangen. Vi opplever at de synes det er gøy å bli kjent
med karakteren.
Vi har startet opp med BRAVO også. Her har vi også valgt å fokusere på
«Nøtteliten» og har valgt ut de kortene som passer til temaet.
Vi har vært i skogen for å finne ut hva Nøtteliten spiser, og han var til og med så
rampete at han gjemte seg i skogen… flere ganger så vi måtte finne han igjen.
Vi har funnet ut at det bor et ekte ekorn i nærheten av barnehagen, og hvis vi er
stille kan det hende vi ser det.

Rammeplanen:

«Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:
-

Får kjennskap om dyr og dyreliv
Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt

Personalet skal:
-

Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek,
undring, utforsking og læring.» (KD. 2017)

Vi har hatt brannvernuke med spennende aktiviteter og avslutning med
brannøvelse fredag i uke 38.

Vi øvde oss på å slukke brannen på huset:

Og vi tegnet brann på huset på bakken med kritt:

Kritt er ikke noe vi har fremme ofte, og barna synes det var en spennende
opplevelse å se hvordan krittet sakte ble borte jo mer de tegnet, hvordan det
kom kritt på hendene og at det gikk an å tegne på bakken!
Rammeplanen:
«Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna



har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske
uttrykksformer
tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede»
(KD. 2017)
Annet:
Vi feiret Felix 2 år og Lucas 2 år

Oktober:
Vi fortsetter med temaet «Nøtteliten». Vi ser at temaet har stort potensiale,
både innenfor språkutvikling, fantasi, kunst, natur og sosialt samspill. Barna er
også veldig interesserte og ivrige når vi sier at vi skal ha aktivitet eller samling
knyttet til emnet. Vi vil utvide og legge til aktiviteter i hverdagen som knyttes til
emnet.
Rammeplanen:

«Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:
-

Får kjennskap om dyr og dyreliv
Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt

Personalet skal:
-

Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek,
undring, utforsking og læring.» (KD. 2017)

«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som
fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.» (KD. 2017)






«Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna
opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og
begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
får kunnskap om dyr og dyreliv»
(KD. 2017)

Annet:
Frokosten starter 07.30. Kom før 08.15 dersom barnet ditt
skal spise frokost i barnehagen.
Sjekk om vognene har alt av utstyr som trengs.
Smokker og koser skal merkes, det er viktig med tanke på
hygiene.
På tide med fleece, lette luer og strømpebukser i hyllene. Vi
kjenner at lufta har blitt skarpere og kaldere.

HUSK FORELDREMØTE TORSDAG 11 OKTOBER!!
BARNEHAGEFOTOGRAFERING TIRSDAG 23
OKTOBER!

