Periodeplan for Januar på Nøtteliten
Viktig å huske på:
- Sjekk værmelding dagen før barnet skal i barnehagen og pakk sekk deretter!
- Det er fint med tynn ull innerst nå som det blir kaldere. Ta på barna ullundertøy, helst
ikke strømpebukser av bomull, body av bomull ol. Ull er best i kulda! Det er lettere for oss
voksne å reglulere hvor mange lag barna skal ha på seg også 😊
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TEMA: Skogen
Vi ser nærmere på reven, hva spiser den, hvordan ser den ut, hvilke farger har
den, hvor bor den?
Hurra for Casper 1 år

-

Stimulere barns verbale og nonverbale kommunikasjon og legge
til rette for at alle barna
involveres i samspill og samtaler.

TEMA: Skogen
Skogsmus, spissmus, hva er dette for noen dyr?

-

At barna får gode opplevelser
med friluftsliv året rundt, og får
kjennskap til naturen og
bærekraftig utvikling, lærer av
naturen og utvikler respekt og
begynnende forståelse for
hvordan de kan ta vare på
naturen.

TEMA: Skogen
Vi ser nærmere på bjørnen. Vi hører om og jobber med eventyret Gullhår og
de tre bjørnene.
TEMA: Skogen
Trærne- hvorfor skifter de farge på bladene, og hvorfor detter
alle bladene ned på høsten?
TEMA: Skogen
Vi snakker om og ser nærere på elgen i skogen.
TEMA: Skogen
Vi ser nærmere på reven, hva spiser den, hvordan ser den ut, hvilke farger har
den, hvor bor den?

TEMA: Skogen
Skogsmus, spissmus, hva er dette for noen dyr?
TEMA: Skogen
Trærne- hvorfor skifter de farge på bladene, og hvorfor detter alle
bladene ned på høsten?

Tilbakeblikk:
November og Desember var preget av mye syke barn og voksne. Vi ønsker å takke dere alle sammen for at dere
hjalp oss da det var få voksne på jobb 😊
Ellers har vi hatt en fin førjulstid sammen, laget julegaver, lært oss nye julesanger, har hørt juleevangeliet osv.
Vi har hatt adventssamlinger der vi har trukket hvem som får med seg pepperkake hver dag. Vi har bakt
pepperkaker og lussekatter og hatt det fint sammen 😊

