Periodeplan for September og Oktober 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 fra de kommer i barnehagen. Det begynner å bli kaldt på
morgenen, husk tynne votter.
Dette barnehageåret har vi valgt «Skogen» som tema. I løpet av året skal vi innom småkryp,
årstider, farger, eventyr og mye annet spennende og fant ut at vi kan lære om alle disse områdene i
skogen.
Vi går på tur en til to ganger i uka.
Viktig: Fotografering 14. september kl 930.
Mål
TEMA:
Personalet skal legge til rette for
UKE
Denne uka spiller vi naturbingo i skogen.
mangfoldige naturopplevelser og
36
Vi finner naturmaterialer i skogen vi kan leke med i barnehagen.
bruke naturen som arena for lek,
undring, utforsking og læring.
TEMA:
Barna opplever og utforsker naturen
UKE
Friluftslivets
uke
og naturens mangfold.
37
Flere turer i skogen denne uka. Aktiviteter som hinderløype, sanger
Barna lærer av naturen og utvikler
med bevegelse, eventyr, studere planter og insekter, plukke søppelrespekt og begynnende forståelse for
hvordan de kan ta vare på naturen.
miljøvern og mye annet 😊
TEMA:
UKE
Brannvernuke
38

UKE
39

TEMA:
Vi ser på småkryp- vi lager 2-3 insektfeller og ser på de dagen etterpå.
Hva har vi fanget og hvordan ser de ut?

Barna får kunnskap om dyr og dyreliv.

UKE
40

TEMA:
Eventyret om de tre bukkene bruse.
Vi lager karakterene i naturmaterialer og lar barna få leke med det de
har laget. Vi forteller eventyret i samling.

Barna leker, improviserer og
eksperimenterer med rim, rytme, lyder
og ord.
Personalet skal oppmuntre barna til å
fabulere og leke med språk, lyd, rim og
rytme.

UKE
41

TEMA:
Verdensdagen for psykisk helse markeres fredag
Naturbingo i skogen

UKE
42

TEMA:
Vi ser på småkryp- vi lager 2-3 insektfeller og ser på de dagen etterpå.
Hva har vi fanget og hvordan ser de ut?

UKE
43

TEMA:
Eventyret om de tre små griser.
Vi lager karakterene i naturmaterialer og lar barna få leke med det de
har laget. Vi forteller eventyret i samling.
TEMA:
Hinderløype på uteområdet og i skogen.

UKE
44

Barna møter et mangfold av eventyr,
fortellinger, sagn og uttrykksformer.

Barna opplever trivsel, glede og
mestring ved allsidige
bevegelseserfaringer inne og ute, året
rundt.

TILBAKEBLIKK: Etter flere nedstenginger pga. Covid 19 håper vi å komme mer tilbake til
hverdagen med nytt tema og faste rutiner igjen. Vi holder på mye utetid og vil prioritere å
være ute fremfor inne dersom været tilsier at vi kan det.

