PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR – HEBRON
Håper alle har hatt en fin jul. Vi på Hebron ønsker dere velkommen til et nytt år!
Tema: Kroppen
I månedene fremover skal vi ha om kroppen. Vi starter på toppen med hode og ser hvor
interessen ligger og hvor lenge vi holder på. Vi snakker om hvordan kroppen fungerer,
MÅL (hentet fra rammeplanen)
- Bli kjent med egen kropp
- Få kunnskap om hvordan kroppen fungerer
- Barna skal få kunnskap om hva kroppen består av
- At barna blir trygge på egen kropp og får en positiv oppfatning av seg selv. Psykisk helse
- Barna skal lære at det er de som bestemmer over sin kropp og å respektere andres
grenser
- Sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt
- Bli kjent med hva som er sunt og variert kosthold
- Utvikle gode vaner for hygiene
- Få kjennskap til menneskets livssyklus
Ha-med-uker, uke 2 og uke 7
Vi fortsetter med ha-med-uke ca. en gang i måneden. Disse ukene legger vi opp til lek med hamed-tingene og alle kan ha med noe. De andre ukene ønsker vi ikke at leker blir med inn på
avdelingen. Det blir urettferdig for de andre barna og vanskelig for personalet. Leker kan ligge
på hylla eller i sekken.
Endringer kan skje. Følg med på tavla!
Mål/tiltak
UKE 2
7. - 11.
januar

Tema: KROPPEN

UKE 3
14. –
18.januar

Tema: KROPPEN

UKE 4
21.- 25.
januar

Tema: KROPPEN

HA-MED-UKE, barna kan ta med noe de vil leke med/vise frem i
barnehagen.

Mandag 14. feirer vi Emilie G.V. som blir 5 år
Tirsdag 15. feirer vi Emilie D som blir 6 år
Onsdag 16. feirer vi Alma som ble 4 år 15/1

UKE 5
28.januar –
1.februar

Tema: KROPPEN

UKE 6
4. – 8.
februar

Tema: KROPPEN

UKE 7
11. –
15.februar

Tema: KROPPEN

Fredag 1.februar feirer vi Kaya som blir 1 år

-

Bli kjent med
samisk kultur

-

Få kjennskap til hva
fastelavn er

Onsdag 6. er samisk nasjonaldag. Vi blir
kjent med hvem samene er og hva som
kjennetegner dem.

Torsdag 14. har vi karneval. Barna kan kle
seg ut som hva de vil, men vi ønsker ikke
skumle masker eller våpenliknende
gjenstander. Barn som har fri denne dagen
kan komme ca.9-12.
Fredag 15. feirer vi Marte som blir 4 år 17/1

UKE 8
18. – 22.
februar

Tema: KROPPEN

UKE 9
25. februar
– 1.mars

Tema: KROPPEN

Skolens vinterferie.
Hvis ditt barn skal ha fri noen dager ønsker vi beskjed så tidlig som
mulig.

Søndag 3. er fastelavnssøndag i løpet av uka
baker vi boller og lager fastelavnsris.

TILBAKEBLIKK
Vi startet november med temaet Stefanus. Vi solgte barnas kunst og mat til inntekt for Stefanusbarna
i Egypt. Takk for oppmøte og alt dere kjøpte. Vi samlet inn over 3000 kroner.
I slutten av november og i desember var temaet jul. Vi snakket om juleevangeliet, laget julegaver og
pynt, øvd på julesanger, bakt pepperkaker og lussekatter, lest julebøker og sett julefilmer
(Snømannen, musevisa og Snekker Andersen). Vi har vært på julegudstjeneste i Mysen. Morsomt å
komme utenfor barnehagen og kjøre buss. Utenfor kirka var det geiter og noen som hadde kledd seg
ut. Vi hadde julebord, nissefest og luciafeiring. Takk for at dere kommer på foreldretilstelningene
våre.

