Periodeplan for Mai og Juni på Nøtteliten
Viktig å huske på:
- Sjekk værmelding dagen før barnet skal i barnehagen og pakk sekk deretter!
- Nå begynner det å bli varmere vær. På kalde dager er det fortsatt fint med tynn ull
innerst Ta med tynne luer, halser og votter, nå blir det for varmt med polvotter og tykke
ulluer. 
- Ha gjerne innesko til barna, er fint både for å ikke skli så lett inne og ved en eventuell
brann.
- Ha gjerne flere par votter og luer med i barnehagen, det hender barna blir bløte. Og da er det kjekt med et ekstra
par slik at barna har noe å ha på når de sover. Eventuelt send med egne votter/lue/klær til soving.
-

Barnehagen er stengt i 13 Mai- Kristi Himmelfartsdag og 14 mai- plandag og mandag 24 Juni pga. pinse
Mål

UKE

18
UKE

19
UKE

20
UKE

21

UKE

22
UKE

23
UKE

24
UKE

25

TEMA: 17 Mai
Vi finner ut hvorfor vi feirer 17 Mai.
Vi ser på bilder av tog hører på musikken og hører om menneskene som ble
enige om Norges lov og skrev under på grunnloven.
TEMA: 17 Mai
Hvorfor feirer vi 17 mai?
Samlinger og formingsaktiviteter knyttet til temaet
Hurra for Vilde 1 år!
Barnehagen stengt torsdag og fredag
TEMA: Pinse
Vi forteller om Jesus som reiste opp til himmelen og om hvorfor vi har pinsehva skjedde denne dagen?

TEMA: SKOGEN
Vi snakker om trærne og plantene i skogen. Hvordan ble trærne så store og
hvordan kom de dit?
Vi planter litt grønnsaker i barnehagen og følger med på det.
Barnehagen er stengt mandag

-

Få kjennskap til dyr og dyreliv
(Rammeplanen)

-

Opplever og utforsker naturen
og naturens mangfold
(Årsplanen)

-

Få kjennskap til
grunnleggende verdier i
kristen og humanetisk arv og
tradisjon og bli kjent med
religioner og livssyn som er
representert i barnehagen.

-

samtale med barna om
religiøse og kulturelle uttrykk
og være bevisst på hvordan
egen deltakelse kan støtte og
utvide barnas tenkning
(Rammeplanen)

TEMA: SKOGEN
Vi fortsetter med trær og planter og følger nøye med på det vi har sådd

TEMA: SKOGEN
Fortsettelse av plante-prosjektet.
Vi ser på blomster i skogen- hva heter de? Hvilke farger har de?
Hvordan lukter de?
TEMA: SKOGEN
Vi lager innsektsfeller og setter de ut i skogen. Det blir spennende å undersøke
om det har flyttet inn.

TEMA: SKOGEN
Har det kommet noen insekter i huset? Hva heter de? Hvor mange bein har
de?

Tilbakeblikk:
Velkommen til oss Vilde 
Vi feiret Mari 2 år 
I Mars og April har vi jobbet mer med temaet «Skogen». Vi jobbet med eventyret «Skinnvotten» og
ble bedre kjent med dyrene der.

Påsken markerte vi med jevnlige bibelfortellinger om hvorfor vi feirer påske. Barna deltok med stor
iver og fortalte gjerne rundt matbordet at Jesus ikke lå i grava lenger.
Vi fikk rugemaskin på avdelingen! Barna synes dette var et helt topp prosjekt, og da de fikk se at det
kom kyllinger ut av egget, vakte det ekstra stor nysgjerrighet blant barna. Det var flere som overvant
frykten de hadde i begynnelsen av prosjektet og ville til og med kose kyllingen når vi viste de frem i
samling.
Mvh personalet på Nøtteliten, Trine, Katarina, Ingunn, Marianne og Hege

