Periodeplan juni /juli 2021 på Ekornstubben .

Uke
Uke 22
Fra
Mandag 31.05
Til
Fredag 04.06

Tema / fokus
Naturen
Dyr, blomster og planter i
skogen og på gården.

Tiltak / aktiviteter
Mandag og onsdag: Skoleklubben jobber.
Torsdag: Vi går tur til Mari sin gård.
NB! Alle bør komme innen kl 09.
Fredag: Vi markerer Grønn Superdag.
Aktiviteter med fokus på natur / miljø.

Uke 23
Fra
Mandag 07.06
Til
Fredag 11.06

Uke 24
Fra
Mandag 14.06
Til
Fredag 18.06

Jobbing.
Mange av barna er opptatt av
jobbing. Vi lar det inspirere
fortellinger og lek og bli et lite
prosjekt.
- Bonde
- Butikk arbeider

Torsdag: Hurra for Leander som har
bursdag!
Tur / lek i nærmiljøet
Fredag: Bibelfortelling.

Jobbing.
Mange av barna er opptatt av
jobbing. Vi lar det inspirere
fortelling og lek og bli et lite
prosjekt.
- Doktor og sykepleier
- Kafearbeider

Onsdag: Teaterforestilling.
Skoleklubben er skuespillere og spiller
teater for de andre.

”Hysj kan du høre gresset

Tirsdag: Fest for skolestarterne med
foreldre på kveldstid. Mer info kommer.

Torsdag: Skoleklubben på Mysen-tur.
De andre er på tur i nærmiljøet .

Uke 25
Fra
Mandag 21.06
Til
Fredag 25.06

gro…”
Sommer i naturen, i hagen og
Torsdag eller Fredag: Sommerfest / St.
på bondegården.
Hans fest ute for alle barna. St. Hans grøt
og sommerleker.
-

Uke 26 – 28

” Jeg er en marihøne med
mange prikker…”
Sommer i skogen, i hagen og
på bondegården.

Vi ser hvor mange ulike blomster og
småkryp vi finner.
Vannlek hvis godt og varmt vær.

Onsdag 30.06: Hurra for Noah
som har bursdag .
Fredag 02.07: Hurra vi feirer
Emilie som snart har bursdag.
- Vannlek hvis godt og
varmt vær
NB! Uke 28 og 31 samarbeider
avdelingene.

NB! Planen er et utgangspunkt. Endringer kan skje!
Tilbakeblikk og plan videre.
Tusen takk til alle dere foreldre som deltok på dugnad. Så mye dere fikk gjort
på en kveld!! Noen av barna vise oss ivrig hva deres mamma og pappa hadde
gjort. Det var veldig stas at sandkassa ble fylt opp. Nå jobbes det ivrig med
graving og annen anleggsvirksomhet.
Vi i personalet skal også bidra med å beise nye freshe farger bl.a. på det lille
lekehuset og noen andre ting.
Sist fredag lekte vi at vi hadde en kiosk i det lille lekehuset. To store jenter
jobbet i kiosken. Barna handlet med steinpenger og fikk kjøpe ekte is. Det var
stas!
Da mange av barna er opptatt av de voksnes jobber, setter vi litt fokus på det
framover. Håper vi kan utvide barnas kunnskap om jobbing. Ville være supert om
noen har bilder eller andre ting som kan skape samtale eller gi inspirasjon til
leken.
Førstkommende torsdag legger vi ut på langtur. Vi skal gå til Mari sin bondegård.
Det blir spennende for da kan vi få noen inntrykk av å være bonde. Fint om alle
er på plass til kl 09 så vi kommer oss tidlig av gårde. Det meste av denne turen
er på en stille gårdsvei.
Når det gjelder foreldremøter og arrangement med foreldre har vi nylig fått
klar beskjed fra kommunen om at dette kun kan være for de barna som har siste
året i barnehage – altså skolestarterne. Avslutningsfest for dem blir antagelig
tirsdag 22.06 ute.
Vi lager også en sommerfest på dagtid for alle barna. Det blir 24. eller 25.06 –
avhengig av været.
Det går fort mot sommer, ferie og flere forandringer. De eldste skal begynne på
skolen, et annet barn skal flytte og begynner derfor i ny barnehage. Lise Undrum
slutter og blir AFP pensjonist. Nye barn kommer på besøk og fire
Nøttelitenbarn flyttes over til oss på Ekornstubben.

