Periodeplan for Mars og April 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 er kaldt. 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 regulere hvor mange lag barna skal ha på seg også 😊
- 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 uke 13 og mandag 5. april pga. påske. Vi åpner igjen tirsdag 6. april.
GOD PÅSKE!
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TEMA: SKOGEN
Vi ser nærmere på villsvinet og hører om eventyret
«Skinnvotten»
Vi starter på prosjekt «Fra egg til kylling», og vil følge
prosessen å klekke kyllinger i rugemaskin i barnehagen.
TEMA: PÅSKE
Vi følger med på utviklingen på eggene i rugemaskinen.
Vi hører om påskebudskapet
Vi markerer Barnehagedagen 9. mars –«Små steg for
kloden»
TEMA: PÅSKE
Vi følger med på utviklingen i rugemaskinen
Vi hører om påskebudskapet
Holder på med påskeaktiviteter

TEMA: PÅSKE
Vi følger med på utviklingen i rugemaskinen, klekker
det snart kyllinger?
Holder på med påskeaktiviteter og hører om
påskebudskapet
Hipp hurra for Martine 1 år!
BARNEHAGEN STENGT!
BARNEHAGEN ÅPNER IGJEN TIRSDAG 6. APRIL!

TEMA: SKOGEN
Vi ser nærmere på frosken
Vi fortsetter med eventyr «Skinnvotten»
TEMA: SKOGEN
Vi ser nærmere på hva som skjer i skogen om våren!

-

Barna skal møte et mangfold
av eventyr, fortellinger, sang
og samtale (Rammeplanen)

-

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.
(Rammeplanen)
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TEMA: SKOGEN
Vi ser nærmere på hva som skjer i skogen om våren!

Tilbakeblikk:

I januar og februar har vi sett nærmere på skogsdyrene våre rev, elg, bjørn og mus. Sanger og regler
om de forskjellige dyrene er brukt flittig.
Vi har fått nye barn og dermed trengte vi en voksen til på avdelingen, og har vært så heldige å få
Hege til oss 😊
Vi ønsker Martine velkommen til oss på Nøtteliten!
Lørdag 6. februar var det samenes nasjonaldag. Og i uken før markerte vi dagen på avdelingen ved å
snakke om samene og deres tradisjonelle levesett i samling og smake på litt samisk brød. Litt
forskjellige konkreter ble vist fram som reinsdyrhorn og samiske dukker.
Barnehagen gikk i januar over til rødt-nivå, som igjen førte til en del restriksjoner. Åpningstiden ble
redusert, barnegruppa måtte deles for å fordele antall barn og voksne samlet, og levering/henting
måtte foregå utenfor ved porten. I denne uken ble det veldig kaldt ute, og vi måtte tenke nytt med
inne-arealet vårt for å kunne dele i gruppe. Vognrommet vårt måtte flytte inn på avdelingen, slik at
en gruppe kunne leke der inne, mens den andre var på avdelingen. Det var både stas og litt rart.
Vi takker så mye for forståelsen og tålmodigheten i uken med restriksjoner 😊
Mvh personalet på Nøtteliten, Trine, Katarina, Ingunn, Marianne og Hege

