PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER – HEBRON
Viktig å huske på:
- Barnehagefotografering fredag 4.september kl. 12.30
- I uke 44 har vi utdeling av det barna har laget i løpet av høsten. Det blir mulighet for å gi
en liten sum for det barna har laget. Pengene går til Stefanusbarnehagene i Egypt. Slik
det ser ut nå vil det ikke bli noe Stefanusarrangement i høst.
- Det blir foreldremøte ute på lekeplassen ……. Ta med egen stol. Det blir ikke servering.
- Det blir foreldresamtaler fra midten av september.
De eldste barna viser stor interesse for Pulverheksa og figurene som hører til. Vi kommer til å bli
godt kjent med Pulverheksas verden gjennom turer, i hvilestund og samlinger i høst. Historiene er
fine i forhold til vennskap og den psykiske helsen vi som helsefremmende barnehage jobber med.
Det begynner å bli kaldere om morgenen. Fint om alle har med seg, lue, buff, vanter/votter og tykke
sokker i sekken. Vi fortsetter med levering og henting ved porten. Er vi ikke foran ved porten, sjekk
om vi er bak. Hvis dere ikke finner noen kan dere ringe i bjella for da er vi sikkert inne. Vi fortsetter
med å være mest mulig ute, men høsten kommer så noe mer innetid blir det. Vi prøver da å bruke
alle rom så barna kan leke adskilt.
Vi tar imot ett nytt barn i september, Maksymilian.
Endringer kan skje.
UKE 36
31.aug4.sept.

TEMA: HØST
Vi snakker om og ser på hva som skjer om høsten. Vi tar for oss temaer
som høsting av frukt, bær og grønnsaker, hvordan kornet blir til brød
og ulike kornsorter.

UKE 37
7.-11.
sept.

TEMA: FRILUFTSLIVETS UKE
Denne uka er det flere heldagsturer med hele gruppa hvis været er
greit. Vi snakker om hvor det er lov å gå (allemannsretten), stier og
merking, setter opp telt og har idrettsdag.

UKE 38
14.- 18.
sept.

UKE 39
21. –
25.sept.

Vi feirer Una og Max Ivar denne uka.
TEMA: BRANNVERNS UKE
Fra 15. september er det lov å tenne bål igjen. Vi ser på
hvordan man kan slukke brann, snakker om nødnummer
og brannsikkerhet.

Mål
- «Barna skal få gode opplevelser
med friluftsliv året rundt»
- «Barna skal inkluderes i aktiviteter
de de kan få være i bevegelse, lek
og sosial samhandling og oppleve
motivasjon og mestring ut fra
egne forutsetninger»
- Bli kjent med nærmiljøet

-

Barna gjøres kjent med hva man
gjør når en brann oppstår,
forebygging av brann og
nødnummer 110.

TEMA: HØST
Hvordan ser høsten ut?
Vi snakker om og ser på hva som skjer om høsten. Vi produserer
høstkunst og er ute i høstvær.

-

Vi har høsttakkefest til lunsj torsdag 24.sept – Hvis dere har noe i
hagen hjemme som barna vil ta med slik at vi kan smake er det flott.

-

«Barna tar i bruk fantasi, kreativ
tenkning og skaperglede.»
rammeplanen
Bruke naturen som arena for lek,
undring, utforskning og læring
«Barna skal få naturopplevelser
og bli kjent med naturens
mangfold»

Vi feirer Leon denne uka.

-

UKE 40
28.sept.
– 3. okt.

UKE 41
5. – 9.
okt.

TEMA: HØST
Vi snakker om og ser på hva som skjer om høsten. Vi produserer
høstkunst og er ute i høstvær.
Epledagen 29/9 – Vi lager noe av eple – har noen epler i hagen de kan
ta med?
Vi feirer Sonja Helen denne uka.
TEMA: Vennskap

-

Bidra til barns undring over
endringer i naturen

-

Barnehagen skal bidra til barnas
trivsel, livsglede, mestring og
følelse av egenverd, samt
forebygge krenkelser og mobbing
Barnehagen skal bidra til at alle
barn føler seg sett og anerkjent for
den de er og synliggjøre den
enkeltes plass og verdi i
fellesskapet
«Barnehagen skal bidra til at barna
utvikler interesse og respekt for
hverandre og forstår verdien av
likheter og ulikheter i et
fellesskap» rammeplan

Verdensdagen for psykisk helse er på lørdag. Vi snakker om at man skal
ha det bra inni seg.
-

-

UKE 42
12. – 16.
okt.

TEMA: TRAFIKKSIKKERHET
Vi ferdes mye ute langs veiene ved Eidsberg stasjon. Vi snakker om
hvordan man skal gå langs veien, om bruk av refleks, skilt og kjøretøy.

UKE 43
19. – 23.
okt.

Vi markerer refleksdagen – torsdag 15.okt
TEMA: STEFANUS
Vi har vennskapsbarnehager i Egypt som kalles Stefanusbarnehager. Vi
blir kjent med hvordan andre barn lever, snakker om Mamma Maggie
og forbereder oss til salg av barnas kunst denne høsten.

UKE 44
26. – 30.
okt.

23.okt: Grøtdagen
TEMA: STEFANUS
Mandag 26.oktober markerer vi FN-dagen som var på lørdag.
Vi har vennskapsbarnehager i Egypt som kalles Stefanusbarnehager. Vi
blir kjent med hvordan andre barn lever, snakker om Mamma Maggie
og forbereder oss til salg av barnas kunst denne høsten.
Fredag 30.oktober – «Hattefest».
I stedet for Hallo-venn-fest som vi pleier å ha blir det i år en hattefest.
Barna kan ta med seg en hatt hvis dere har.

-

Bli kjent med trafikkregler
Bruke nærmiljøet og samtale når
vi går på tur.

-

Barna blir kjent med Mamma
Maggie og får kjennskap til ulike
levekår (årsplan)
«Barnehagen skal bruke mangfold
som en ressurs i det pedagogiske
arbeidet og støtte, styrke og følge
opp barna ut fra deres egne
kulturelle og individuelle
forutsetninger» rammeplan

-

