Periodeplan for Ekornstubben juni / juli -19
Tema : Småkryp i naturen og
pinse.

Uke 23

Mandag: Skoleklubb og gruppe
Tirsdag: Lek i skogen.
Onsdag: Stengt pga planl.dag
Torsdag: Skolestarterne til skolen på
formiddagen og fest på kvelden. Kl 18
De andre har vanlig dag i bhg.
Fredag: Bibelfortelling om pinse – kirkens
bursdag.

Fra
Mandag 03.06
Til
Fredag 07.06

Personalet skal gi barna
kjennskap til og markere
merkedager tradisjoner og
høytider i den kristne
kulturarven»

Tema: Småkryp og sommer – undring.
Vi øver til festen.

Uke 24
Fra
Tirsdag 11.06
Til
Fredag 14.06

Tirsdag: Lek i skogen
Onsdag: Grupper ute og inne
Torsdag: Lek i skogen.
Fredag: Skoleklubb og grupper.

«Personalet skal legge til rette
for mangfoldige
naturopplevelser og bruke
naturen som arena for lek,
undring, utforsking og læring»

Tema: Småkryp … Undring.
Sommerfest. Vi øver til festen.

Uke 25
Fra
Mandag 17.06
Til
Fredag 21.06

Mandag: Hurra for Synne, 6 år
Onsdag Kl 15.15 Sommerfest for barna
og familiene
Torsdag: Ha med dag
Fredag: Ha med dag

Tema: St. Hans tradisjoner
Bevegelseslek og lek med vann.

Uke 26
Fra
Mandag 24.06
Til
Fredag 30.06

Mandag: Vi markerer St Hans dagen med grøt
og tradisjonelle leker.
Tirsdag: Skoleklubb og grupper
Fredag : Hurra for Noah 4 år

«Barnehagen skal bidra til at
barna blir kjent med lokale
tradisjoner «

Ellers en del rydding og vasking av leker

Tema: Bli kjent med nye venner på
skole og i barnehage.

Uke 27
Fra
Mandag 01.07
Til
Fredag 05.07
-

Denne uka blir vi kjent med to barn og ansatte fra
avd Hærland.
Nye barn fra Nøtteliten skal også få være litt på
Ekornstubben og bli kjent.
Vi tar det litt som det kommer dag for dag, men to
viktige bursdager skal feires:
- Filippa :6 år
- Colin: 6 år
Vi Fortsetter med opprydning og vask
av
leker. Barna vil sikkert hjelpe til!
Så starter ferien! Ønsker alle en god ferie!

Overganger:
«Personalet skal sørge for at
barn og foreldre får tid og rom
til å bli kjent når de bytter
barnegruppe»

NB! Planen er et utgangspunkt – endringer skjer i tråd med barnas behov og interesser – samt værforhold..
Velkommen tilbake fra uke 31. Husk å gi beskjed hvis barnet ikke kommer de dagene dere har meldt om.

Et lite tilbakeblikk og litt om planer videre.
Ekornet vårt: Nøtte fortsetter på sin
besøksrunde. Det er fortsatt noen som venter tålmodig på sin tur til å ha med
Nøtte hjem. Dette avgjøres med loddtrekning og er like spennende hver gang.
Så er det stadig like populært å høre fortellingene som dere foreldre skriver i
boka. For barna er det nyttig læring å se at deres opplevelser blir til tekst.
Tusen takk for at dere skriver så fint!
Forrige mandag fikk vi besøk fra biblioteket og mange nye bøker. Bibliotekar:
Arild pratet og leste med barna. Han fikk barna til å undre seg over hva dyra
kanskje gjør hjemme mens vi er i barnehagen eller på jobben. Det skapte mange
tanker, innspill og humor blant barna.
Så håper vi at dere finner bøker dere vil låne til samtale og lesing hjemme.
NB! Vi har ikke lest alle bøkene – si i fra hvis dere finner bøker som dere
opplever upassende – så legger vi dem tilside.
Mange av barna stortrives med å finne småkryp. Vi prøver å
lære hva de heter og øver oss på vanskelige ord som for eksempel:
tordivel. Framover blir dette et sommerprosjekt der vi kan undre
oss over hva de små krypene gjør, hva de lever av, hva slags kropp har de osv.…?
Vi vil være nysgjerrige sammen og prøve å finne svar på spørsmål som dukker
opp. I høst var sauene et prosjekt – nå er vi spent på om sauene kommer tilbake
så vi kan ta opp igjen det temaet også.
Før ferien starter får vi nye barnehagevenner. Barn og voksne fra avdeling
Hærland skal få bli kjent og bli en del av gruppa vår. Det skal også de største
barna (2016) fra Nøtteliten. «Bli kjent med nye …» blir derfor et naturlig tema
både før og etter ferien. Fint om dere foreldre også oppmuntrer barna til å ta
godt imot de nye. Dette gjelder jo på mange måter skolestarterne også. De
trenger oppmuntring til å ta kontakt og bli kjent med nye barn på skolen.
Mer info om neste barnehageår kommer snart -i et brev fra styrer Nina.

