Temaplan for Knerten (høst 2018)
Det første og viktigste halvåret på Knerten består hovedsakelig av å bli kjent. Barna må få
tid og rom for å bli kjent med hverandre og oss voksne. Alle må finne sin plass i gruppa.
Dette skjer gjennom de daglige rutinene, frilek, felles aktiviteter og småprat f.eks. ved
matbordet.
I tillegg til trygghet, lek og daglige rutiner vil sang og musikk være sentralt på Knerten. Vi
synger mye i det daglige, og her skal vi blant annet synge sanger med bevegelser til. Det er
mye lettere å lære teksten hvis man har bevegelsen til å ''henge det på''. De som ikke kan
språk kan være med å synge gjennom bevegelser. Sanger er veldig viktig for språkutvikling.
Voksne kommer til å spille gitar, barna skal også få bruke noen rytme- instrumenter.
Vi ønsker at barna skal få oppleve glede av å synge, leke, mestre ting. Personalet skal legge
til rette for barnas lek og mestring (Rammeplanen for bhg. 2017). Små barn lærer mye
gjennom konkreter, de er glade i å kjenne, lukte, se, høre, smake. Gjennom forming, bordaktiviteter får barna glede av å mestre ting selv, svar på spørsmål, sansestimulering og
anledning til å observere de andre.
Tema i høsthalvåret blir: NATUR.
TEMA

HVA GJØR VI?

Tilvenning

- Vi synger sanger med bevegelser
- Trygghet
- Rutiner

Tilvenning, Husdyr

Vi lærer om dyr:
- navn på dyr
- dyrelyder
- hva spiser de?
- hvor bor de?
- hva får vi av dyra?

AUGUST
SEPTEMBER

Vi synger sanger og leser bøker om dyr
Vi lager grønnsaksalat og inviterer foreldre
:-)
OKTOBER

Norske skogsdyr,

Vi lærer om norske skogsdyr.

Været ,endringer

Vi legger merke til værendringer

NOVEMBER

Været

Vi legger merke til værendringer,
temperatur (varm, kald), snakker om
tilsvarende klær.

DESEMBER

Juleforberedelser

Synger julesanger

Lager julegaver og julepynt
Luciafeiring med foreldre
Nissefest
Julebord for barna

