PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL– HEBRON
I forbindelse med begravelse 8.februar takker vi for at dere hadde mulighet til å hente
barna tidlig/ha barna hjemme. Torill ønsker å takke alle for den fine gaven og
medfølelse i tiden etterpå.
Et år går fort og vi foreslår allerede nå en dato for sommeravslutning. Vi satser på onsdag
12.juni 15.30 – 17.00. Barna opptrer og skoleklubben får permen sin med bilder og tekst
fra barnehagetiden. Håper det passer for de fleste.
For tiden øver vi på å spørre pent og si takk.
Vi fortsetter med temaet «Kroppen» noen uker til, før vi starter med «Vår og påske». Det
kan hende vi får besøk av en ambulanse en dag, da sier vi ifra og barn som har fri får
mulighet til å komme.
Ha-med-uker: 10+11 (kun bamser/dukker) og 17 (hva barnet vil)
Det starter to nye barn på Hebron i mai. Jente født 2014 og gutt født 2018. Velkommen!
Vi starter med foreldresamtaler igjen fra uke 13.
Endringer kan skje. Følg med på tavla!
UKE 10

Tema: KROPPEN- bamsesykehus og førstehjelp

4. – 8. mars

Vi åpner «Hebron bamsesykehus». Det er lov å ha
med bamser og dukker hjemmefra som kan være
pasienter på sykehuset.
I samling snakker vi om førstehjelp og får besøk av
Henry (røde kors-dukke)
Tema: KROPPEN – bamsesykehus og førstehjelp

UKE 11
11. –
15.mars

«Hebron bamsesykehus» fortsetter. Det er lov å ha med bamser og
dukker hjemmefra som kan være pasienter på sykehuset.
I samling snakker vi om førstehjelp og får besøk av Henry (røde korsdukke)

UKE 12

Tirsdag 12.mars er «Barnehagedagen 2019» - Tema for i år er «Jeg
lurer på…». Vi har observert og observerer hva barna lurer på ang.
kroppen. Alle skolestartere i kommunen er invitert til Mysen for å
delta på et arrangement fra klokka 11 til ca. 13. De reiser med
buss/bil. Husk barnesete til bussen.
Tema: KROPPEN – fordøyelsen

18. –
22.mars

Hvor blir det av maten vi spiser? Vi snakker om
matens vei gjennom kroppen og om bæsj.
Torsdag 21.mars er det «Rockesokk». Vi markerer at vi
liker forskjeller og tar på ulike sokker denne dagen.
Fredag 22.mars feirer Syver som blir 6 år! HIPP HURRA!

Mål/tiltak
- Personalet skal
organisere rom, tid og
lekemateriale for å
inspirere til ulike typer
lek
- Introdusere nye
leksituasjoner, temaer,
materialer og redskap
- Legge til rette for at
barna bidrar til egen
og andres læring
- Legge til rette for at
barna blir kjent med
menneskekroppen

UKE 13

Tema: VÅR OG PÅSKE

-

25. –
29.mars

Vi lager fine ting som skal selges på StefanusCafe,
vi planter frø og ser etter vårtegn. Kanskje
insektene har våknet?

-

UKE 14
1. – 5. april

UKE 15
8. – 12.
april

UKE 16

I samling snakker vi om hva som skjer når det er
vår og har bibelsamlinger med påskebudskapet.
Tema: VÅR OG PÅSKE
Vi lager fine ting som skal selges på StefanusCafe
og ser frøene våre vokse og gro.
Torsdag 4.april skal vi til Mysen på påskevandring.
Barn født 2013, 2014 og 2015 blir med. Barna må være i barnehagen
senest klokka 10.30, påskevandringen starter 11.30. Husk barnesete til
bussen.
Tema: VÅR OG PÅSKE
Vi lager fine ting som skal selges på
StefanusCafe og ser frøene våre vokse og
gro.

-

-

Mandag 8. april har vi StefanusCafe med
salg av det barna har laget og noe å bite
i. Barna opptrer litt klokka 15.30 og
arrangementet avsluttes 17.00.
PÅSKEFERIE

15. – 19.
april

Barnehagen har stengt hele uken

UKE 17

Tema: VÅR
Ha-med-uke – Barna kan ha med en valgfri leke hjemmefra.

22. –
26.april

-

Stimulere barnas
nysgjerrighet og bidra
til undring
La barna prøve ut og
eksperimentere med
materialer, teknikker
og farger
Skaperglede
Legge til rette for at
barna får et mangfold
av naturopplevelser og
blir kjent med ulike
naturvitenskaplige
fenomener (ny årstid –
hva skjer?)
Personalet skal
formidle fortellinger
og tradisjoner ved
påskehøytiden
Barns medvirkning –
hva er barna opptatt
av - prosjekter

Undring rundt forandringer i naturen
Vi ser hva barna interesserer seg i og starter små og store prosjekt.
Mandag 22.april er 2.påskedag, barnehagen er stengt.
TILBAKEBLIKK
De siste to månedene har vi hatt tema «Kroppen». Vi startet med hodet og fortsette nedover på
kroppen. Vi har snakket om ansiktet (øye,nese,munn,øre,panne), sanser (lukte,se,smake,høre),
fingrene, skjelettet, hjerte og til slutt hva som er forskjell på gutter og jenter, «hva er jente- og
guttefarger/klær». Barna fant ut at det ikke var forskjell og at de kunne ha på og like de klærne og
fargene de ville. Vi snakket også om at det er barna selv som bestemmer over sin kropp og at når
noen sier «STOPP» og «NEI» må man høre på det.

