Periodeplan for Ekornstubben
Januar – 2021
Uke

Uke 1
Fra
Mandag 04.01
Til
Fredag 08.01

Uke 2
Fra
Mandag 11.01
Til
Fredag 15.01

Uke 3
Fra
Mandag 18.01
Til
Fredag 22. 01

Tema / Fokus

- Vi forteller om julens
opplevelser og hører om
De tre vise menn.
- Ny venn: Mathilde.
- Vinter
- Lek, samarbeid
og være en god venn.

Fra
Mandag 25.01
Til
Fredag 29.01

Tirsdag : 4 års kontroll for
Isak, Felix og Ludvik
Onsdag : Skoleklubb / grupper
Torsdag : Utedag i skogen
Fredag : Skoleklubb / grupper

Eventyret: Skinnvotten.
Og «bli med dansen»

«Personalet skal bidra til at alle kan
få være betydningsfulle i fellesskapet, Onsdag: Skoleklubb / grupper
lek med andre, oppleve vennskap og Torsdag : Utedag i skogen
lære å beholde venner» (fra
Fredag : Skoleklubb / grupper
årsplan)

- Vinter
- Lek, samarbeid og være
en god venn.
«I barnehagen er alle barn en mulig
venn. Vi bruker heller uttrykket venn
enn bestevenn» ( fra årsplan)

Uke 4

Tiltak / aktiviteter

- Vinter
- Lek, samarbeid og være
en god venn.

Eventyret: Skinnvotten.
Og «bli med dansen»
Onsdag: Skoleklubb / grupper
Torsdag: Utedag i skogen
Fredag: Skoleklubb / grupper

Bibelfortelling:
Jesus sin familie
flykter til Egypt.
Onsdag: Skoleklubb / grupper
Torsdag : Hurra for Andreas!
Lek i skogen.
Fredag : Hurra for Johan!

Et lite tilbakeblikk og planer videre.

Gjensynsgleden var stor i dag: mandag 4/1.
Veldig hyggelig for både store og små å møte hverandre etter en lang
juleferie. Koselig å se og høre 3- 4 åringer som går bort til barn og voksne
og sier «godt nyttår».
I samlingene før jul hørte vi historiene om Jesu fødsel. Noen barn og voksne fikk roller og ble
utkledd som Maria, Josef, sauer og hyrder. Det var stas. Vi rakk ikke å fortelle om de tre vise
menn så det skal vi gjøre nå i uke 1.
Vi hadde også noen fine eventyrstunder der vi hørte «Kjetta på Dovre» og «Snekker Andersen
og julenissen» og «Reven og Nissen». Så hadde vi jo en liten barnehagenisse boende her i
førjulstiden. Vi så han aldri, men han stelte stadig i stand noen små hyss og overraskelser som
skapte glede og begeistring blant barna.
Barna koste seg med å lage noen små gaver, men ikke alle rakk å lage en fin lykt av glass.
Derfor fortsetter vi med den aktiviteten nå.
Videre utover i januar har vi fokus på sosial kompetanse: lek, samarbeid og hvordan vi kan
være en god og grei venn. Vi vil dvele litt ved eventyret: Skinnvotten fordi det handler om
hvordan vi kan spørre om å få bli med og om hvordan vi kan inkludere hverandre.
Så håper vi at vinteren fortsetter å vise seg fra sin beste side så barna kan få morsomme og
varierte erfaringer med snø og is: måke, ake, lage snømann og kanskje gå litt på ski?
Når det gjelder Corona og smittevern nivå kan barnehagene i Indre Østfold fortsatt drive på
gult nivå slik som før jul. Men vi er litt ekstra forsiktige, deler oss mer i grupper og forsterker
renholdsrutiner.

Så minner vi om at både foreldre og barn må sprite (eller vaske) hender når man
kommer inn i barnehagen og når man går hjem. Det er fortsatt svært viktig at det
holdes avstand og derfor kan det maks være to foreldre i gangen samtidig.
Likedan må vi alle fortsatt være flinke til å holde oss hjemme ved sykdom.

Hilsen personalet.

