Halvårsplan
Knerten, våren 2020
Måned
Januar
Februar

Marts

Tema
Eventyret om
pannekaka
Kroppen

Felles tema
Påske

April

Skogen

Mai

17. mai
Dinosaur

Juni

Dinosaur

Utførsel
Vi skal lese eventyret samt lage teater og skuespill
basert på det.
Knerten skal transformeres til en kropp- og sansestue.
Ut med leker – inn med puter, matter, baller og andre
effekter som ligger opp til lek med kroppen.
I samlingsstunden skal vi snakke om hva kroppen er,
hva de ulike lemmer heter og hvordan kroppen funker.
Vi skal lage 1-1 tegninger, hvor barna får tegne seg selv i
størrelsen 1-1.
Vi feirer Samisk dag med Gakkho og fortellingen om det
samiske folket.
Over fire uker løper barnehagens felles tema. Vi skal
snakke om musikk, spille musikk, lage instrumenter,
danse/ha yoga/leke til musikk, bruke musikk som
inspirator til kreative sysler. Fire uker, som står i
musikkens tegn.
Påsken er rett rundt hjørnet og vi skal derfor pynte opp,
snakke om og lære om hva påsken er. Kanskje vi skal se
om vi finner påskeegg i skogen.
Vi skal ut av barnehagen og på tur til skogen.
Barna skal lære om og prøve å finne norske skogsdyr og
-fugler. Vi vil bruke digitale verktøy til å lære barna hva
ulike fugler sier, sånn vi kanskje kan høre forskjell på de
ute i naturen.
Hva er 17. mai, og hvorfor feirer vi det? Dette er
spørsmål vi vil snakke med barna om. Vi vil pynte
avdelingen i nasjonalfargene og lære 17. mai sanger, så
barna blir helt klar til å gå i tog.
Etter 17. mai tar vi hull på årets siste tema som går ut
resten av barnehageåret, nemlig det om dinosaur.
Barna skal lese om og fantasere om, hva dinosaur var
for noen. Hvordan så de ut? Hvilke farger hadde de?
Finnes det dinosaur i dag? Kan dinosaur holde fest?
Svaret på siste spørsmålet er; ja. Vi holder fest med
barna. Kanskje vi finner dinosauregg eller kan hende vi
skal spise dinosaur til lunsj. Fest skal det i alle fall være.

