Periodeplan for mai og juni 2019 for Menighetens barnehage, avd. Hærland
TEMA: Vår og Insekter
Barnehagen er stengt 5. juni pga. planleggingsdag.
Månedenes tema er vår og insekter. Vi snakker om hva som skjer om våren, og når det spirer og gror. Vi
prøver oss på å så blomster og gulrøtter i barnehagen, og følger med på hva som skjer når dette spirer.
Vi vil lete etter insekter og småkryp, og vil studere disse nærmere. Temaene vil gå igjen i samlinger,
grupper og sanger.
Skoleklubben vil også starte opp med et prosjekt om fiske med Wenche.
De barna som har bursdag i juli måned, ønsker vi å feire i barnehagen før sommerferien og før avdelingen
flytter til Trømborg. Derfor vil disse barna bli feiret i slutten av juni.
Det blir SOMMERAVSLUTNING den 28. juni, med underholdning fra ungene og utdeling av perm for
skolestarterne. Mer info kommer nærmere. Dette er også den siste dagen på avdeling Hærland.
Husk å sjekke kurven og plassen til barnet, slik at det har riktige klær til «dagens vær» og nok skiftetøy. Om
barna har riktig type klær, kan vi voksne gi de positive uteopplevelser i allslagsvær. Fredager må plassene
ryddes helt og alt legges i kurven, slik at renholder kan vaske skohyllene.
Barnehagen jobber mot å bli en helsefremmende barnehage, og har fokus på fysisk aktivitet, psykisk helse
og kosthold. Vi serverer variert kost, og frukt og grønt til hvert måltid. Vi har fokus på fysisk aktivitet, og har
regelleker og bevegelseskort som vi bruker ute og inne. Dette synes ungene er kjempegøy, og det er leker
alle kan være med på.
Husk å levere ferie-lapp!
Periodeplanen blir lagt ut hver måned på barnehagens hjemmeside( www.menighetensbarnehage.no ).
Der blir også annen info lagt ut, så sjekk gjerne hjemmesiden jevnlig.
UKE 18
29. april- 3
mai

UKE 19
6-10 mai

TEMA: VÅR og INSEKTER
Vi sår blomster og gulrøtter i barnehagen
Tirsdag: Grupper
Onsdag: 1 Mai, BHG STENGT!
Torsdag: Klubb og Grupper
Fredag: Bibelsamling
TEMA: VÅR og 17 MAI
Vi sår blomster og gulrøtter i barnehagen og lager 17. mai
pynt.
Mandag: Vår-samling
Tirsdag: Grupper
Onsdag: HA-MED-DAG
Torsdag: Klubb og Grupper
Fredag: Bibelsamling

Mål/Tiltak:
- Oppleve og utforske
naturens mangfold.
- Få kjennskap til naturen
og bærekraftig utvikling,
lære av naturen og
utvikle respekt og
begynnende forståelse
for hvordan de kan ta
vare på naturen.
- Gi barna tid og
anledning til å stille
spørmål, reflektere og
lage egne forklaringer på
problemstillinger, og

UKE 20
13-17 mai

UKE 21
20-24 mai

UKE 22
27-31 mai

UKE 23
3-7 juni

UKE 24
10-14 juni

UKE 25
17-21 juni

Uke 26
24-28 juni

TEMA: 17 MAI
Vi lager 17. mai pynt
Mandag: 17. Mai- samling.
Tirsdag: Grupper
Torsdag: 17. Mai- markering
Fredag: HIPP HURRA FOR 17. MAI!
BHG. STENGT!
TEMA: VÅR og INSEKTER
Vi ser hvordan blomstene og gulrøttene spirer.
Leter etter ulike insekter.
Mandag:
Tirsdag: Grupper
Torsdag: Klubb og Grupper
Fredag: Bibelsamling
TEMA: VÅR og INSEKTER
Tirsdag: Grupper
Onsdag: HA-MED-DAG
Torsdag: Kristi himmelfartsdag. BHG STENGT!
Fredag: BHG STENGT PGA. PLANLEGGINGSDAG!
TEMA: INSEKTER
Tirsdag: HIPP HURRA FOR LEANDER 6 ÅR!
Onsdag: BHG. STENGT PGA. PLANLEGGINGSDAG!
Torsdag: HIPP HURRA FOR MALIN 6 ÅR!
Fredag: Bibelsamling
TEMA: INSEKTER
Mandag: 2.PINSEDAG; STENGT!
Tirsdag: Grupper
Onsdag: HIPP HURRA FOR OLIVER 6 ÅR!
Torsdag: Klubb og Grupper
Fredag: Bibelsamling
TEMA: SOMMER
Vi forbereder og øver til sommeravslutning
Tirsdag: HIPP HURRA FOR ODA MARIE 3
ÅR!
Tirsdag: Grupper
Torsdag: Klubb og Grupper
Fredag: Bibelsamling
TEMA: SOMMER
Vi øver til sommeravslutning.
Tirsdag: HIPP HURRA FOR ISABELL 6 ÅR!
Onsdag:
Fredag: SOMMERAVSLUTNING

Planen er et utgangspunkt, og endringer kan forekomme.

-

delta i samtaler om det
de har erfart eller
opplevd.
Utforske og
eksprimentere med
teknologi og
naturfenomener
sammen med barna.

-

Oppleve trivsel, glede
og mestring ved allsidig
bevegelseserfaringer,
inne og ute, året rundt.

-

Ta i bruk fantasi, kreativ
tenkning og skaper
glede.

-

Gi barna kjennskap til
og markere merkedager,
høytider og tradisjoner i
den kristne kulturarven
og andre religioner

-

Invitere til ulike typer
samtaler der barna får
anledning til å fortelle,
undre seg, reflektere og
stille spørsmål

Tilbakeblikk:
I mars hadde vi temaet sosial kompetanse, og litt ekstra fokus på dette. Vi snakket mye om temaet i samling
både i form av samtale og gjennom fortellinger. Barna er reflekterte og har masse å komme med om
hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Temaer som hvordan inkludere hverandre i lek, hvordan prater vi
med hverandre og følelser er noe av det vi jobbet og snakket mye om. Barnehagen skal bidra til barns
trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.
14 mars hadde vi PYSJFEST i barnehagen. Det var stor stas å få gå i pysj i barnehagen. Det ble servert frokost
med rundstykker med diverse pålegg, og frokost blanding. I samling fikk alle vise fram de fine pysjene og
kosebamsene sine. Piñata hadde vi også, som var fylt med ostepopp.
Påskebudskapet har også stått sentralt i de forrige månedene, både gjennom samtaler, i samlinger og
gjennom sanger. Tre- og fireåringene var i kirken sammen med skolestarterne på påskevandring.
12 mars var skolestarterne på Mysen i forbindelse med «Barnehage dagen». Der fikk de prøve forskjellige
eksperimenter, og det ble servert pølser, lapper og noe å drikke.
Før påske arrangerte vi Stefanus Cafe, hvor vi solgte kake som vi hadde bakt og påske pynt som vi lagde i
ukene før. Vi må få takke alle som kom på cafeen og som var med å bidro. Det ble samlet inn hele 1700,kroner.
Hilsen Katarina, Wenche, Ingunn og Marianne

