Periodeplan for november på Nøtteliten
Viktig å huske på:
- Sjekk værmelding dagen før barnet skal i barnehagen og pakk sekk deretter!
- Ha på barna klær for å være ute når de kommer i barnehagen.
- Vi går på tur en til to ganger i uka.
- Varmmat serveres to ganger i uka
- Vi begynner med julehemmeligheter og juleevangeliet i slutten av november
- PLANDAG 13.11 – BARNEHAGEN STENGT!
Egen plan for Desember kommer!
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TEMA: Skogen
Vi snakker om og ser nærere på elgen i skogen.

TEMA: Skogen
Vi går på tur og utforsker skogen nærmere, ser på blader og ulike farger.
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TEMA: Skogen
Vi ser nærmere på bjørnen. Vi hører om og jobber med eventyret Gullhår og
de tre bjørnene.

UKE

TEMA: Juleevangeliet og juleforberedelser
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Hipp Hurra for Freya!
TEMA: Juleevangeliet og juleforberedelser
Adventssamling på mandag

-

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

-

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.

-

Får kjennskap til grunnleggende
verdier i kristen og humanetisk
arv og tradisjon.

Tilbakeblikk:
I september og oktober har vi hatt litt tilvenning og blitt kjent med nye barn. Velkommen til oss Casper og
Oskar.
Vi har begynt å jobbe og utforske det nye temaet vårt, «Skogen». I saueskogen har vi sett på troll, vi har
utforsket blader og ulike naturmaterialet. Vi har laget insekts feller og sett litt nærmere på insekter som vi har
faget i skogen. Veldig spennende synes barna. Vi har hørt eventyr om forskjellige dyr i skogen, og sunget sanger
om dem.
Litt aktiviteter med maling, klipping, liming og tegning har det også blitt, og barna har brukt ulike naturmateriell
også.
VI gleder oss til å fortsette med temaet «Skogen» 

