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Plan for Hakkebakkeskogen, våren 2020
2020 er godt i gang. I barnehagen har vi bestemt oss for «Musikk» som felles tema
dette halvåret. Det vil også være tema på avdelingen.
Vi snakket med barna om ideen og veldig engasjerte barn laget pappinstrumenter.
Dette fanget interessen og barna hadde lyst til å se nærmere på musikkideen. Vi fikk
en masse innspill til aktiviteter og hva de ville vite mer om. Ut fra barnas og våre
interesser har vil laget en skisse for hva vi skal arbeide med. Vi prøver å vekke
barnas nysgjerrighet og gi dem kunnskap om og interesse for musikk i mange former.
På karnevalet 14. februar får vi besøk av Celio de Carvalho som skal lage brasiliansk
musikk, dans og moro sammen med oss.
I mars skal vi ha stasjonsarbeid med musikk sammen med de andre avdelingene.
På fredager skal vi også ha fellesaktiviteter på kjøkkenet som samlinger og disco
med musikk som gjennomgangstema. Peder Opstad kommer på besøk til oss med
en sin nye forestilling «Pannekaka». Vi skal besøke operaen hvor vi skal være med
på en musikkstund. På Majorstuen ligger et musikkverksted vi skal på tur til og vi
håper på besøk av noen barn som har gått her før som kan vise frem instrumentene
sine. På Hakke skal vi også lage vår egen musikk og vi skal bevege oss og lytte til
forskjellige musikksjangere.
Vi avslutter rett før St.Hans med tur til Folkemuseet hvor vi blant annet kan se på og
være med på folkedans.
Vi skal bruke det vi har i barnehagen og rundt oss. Vi har barnebøker, sanger, leker
og formingsmateriale. Her blir det mye plass til kultur og tradisjonsformidling. Kanskje
vi lager en liten utstilling. Noe av det vi arbeider med vil dere kanskje få se på
sommerfesten.
I tillegg til lek og temaarbeid følger vi årstidene og håper på snarlig skiføre.

Årsplan del 2, 2019/20, avdeling Hakkebakkeskogen

Måned

Aktivitet

Praksis

Januar

Gamle biler, tog og fly.

Tur til Teknisk museum.

Avslutte studentenes tema,
«Sydenfest»

Syden fest 31.januar med bading
og sol og musikk. Vi skrur opp
varmen og lager fest!!

Skiskole for tigerbarna.

Skiskole på Fossum på tirsdager
fra uke 3 til 9.

Lekegrupper

Løve- og bjørnebarna har
lekegrupper på tirsdager mens
tigerbarna er på skiskole.

Skilek i barnehagen for dem som
vil om det kommer snø.
På biblioteket for å låne bøker om
«musikk».
Tur til biblioteket
Februar

Akedag på Sæteren for
Tigerbarna

Februar skal Tigerbarna på
Sæteren.

Skilek i barnehagen for dem som Barna som vil går på ski i
vil??
barnehagen.
Lekegrupper

På onsdager (tirsdager uke 3-9)
for bjørne- og løvebarna blir det
lekegrupper.

Arbeide med tema på
avdelingen
Karneval 14. februar

Pynte avdelingen, lage en
morsom fest.

(Skolens vinterferie uke 8).
Hele barnehagen til Hauger
idrettspark, mandag 25 februar.

Fysisk moro i lette klær.
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Mars

Svømming for tigerbarna 10
ganger fra 13. mars.

Bli trygg i vannet

Skidag 6.mars.

Skirenn m.m. for alle barna

«Musikk». Temadager tirsdager
og torsdag,

Fellestema start 13. mars.
Plan for gruppene kommer!

Vår

Legg ut fjær til redebygging for
fuglene
Sette noen frø til driving i boden.
En vårtur til Høvikstranden

Generalforsamling

Godkjenning av årsrapport og valg
av nytt styre.

Lage påskepynt og snakke litt om
påsken
Påskeforberedelser
Velkommen til påskefrokost for
alle barn og foreldre torsdag 2.
april fra kl.8.00.

April

Passe på småfuglene.

Legge ut mere fjær og mat.

Fortsette med musikk.

Mai

Foreldresamtaler

Forelderesamtaler for alle
tigerbarnforeldre og dem som
ønsker.

17. mai feiring i barnehagen

Forberede 17. mai, øve på 17.
mai sangene og finne litt ut om
hva 17. mai er og hvorfor vi feirer
dagen.

15. mai
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Sommertid=utetid.

Vi skal på tur og finne smådyr og
annet spennende.
Og vi skal nyte våren ute.

Våronn
Sette ut planter
Juni

Avslutningstur for Tigerbarna på
Sæteren gård 4.-5. juni.

Tigerbarna skal sove i gapahuken
på Sæteren gård.

Sommerfest 5. juni.

Fest for alle som går i, leverer til
og jobber i barnehagen.

Tur til Lysakerelven og Høvik
Tur til Folkemuseet 22. juni

«Ruglandcupen»

Vi skal være masse ute, vi skal på
tur til elven og sjøen.
Hele barnehagen til Folkemuseet
for å oppleve og se folkekunst og
kanskje være med på en leikaring.
Tradisjonen tro inviterer vi
Lindebergveien barnehage til
fotballkamp uken før St. Hans.
Et lokaloppgjør!

