PERIODEPLAN FOR VINTER OG VÅR 2020
TID
JANUAR

EMNE
Sosial kompetanse
 Skiskolen
starter for
Tigerbarna
 Sydentur

MÅL






FEBRUAR



Karneval






MARS



Musikk glede



Vi deler oss
inn i grupper
på onsdager
og har
musikalske
aktivitet
tilpasset
alder og
modenhet
Påske forberedende
aktiviteter









Tenke positivt om
seg selv og egne
gjøremål
Gjenkjenne andres
følelser og hvilken
innvirkning egne
handlinger har for
andre
Oppnå gode
relasjoner med
hverandre
Glede og felleskap
Vi kjenner forskjell
på det varme og
kalde.
Barnas opplevelser og
fantasier. Glede over
å endre hverdagen.








Kle oss ut. synge og danse
Musikk og lek
Samba og samba -rytmer,
Vannlek
Danse.
Felles aktiviteter ute / inne













Lage rytmeinstrumenter
Dans og bevegelse
Sang / stemmebruk
Lytte
Kjenne igjen ulike instrumenter
Sangleker
Rytme
Musikkteater kommer til
barnehagen
Lager påskepynt
Lære om tradisjoner knyttet til
høytid
Vi besøker Operaen
Besøke Rud idrettspark

Tema om musikk
fortsetter




Vi besøker stranden på Høvik
Fanger krabber, klatrer, fisker.

Vi lærer om feiring av
nasjonaldagen.
Vi synger sanger som
handler om landet vårt



Drar på litt lengre turer med hele
gruppen

Vi er mye ute







Synge og danse, spille på
rytmeinstrumenter
Lære navn på
instrumenter
Lære om tradisjoner
knyttet til høytid
Undre seg / filosofi
Etikk og kultur






APRIL

MAI

JUNI



Påskeferie
Musikk




17 Mai
Fysisk
utelek

Sommer
Aktiviteter
Overnattingstur
til Sæteren gård
for tigerbarna

ARBEID
 Observerer årstiden.
 Lese historier, gjenkjenne og
sette ord på vanskelige
situasjoner. Finne
løsningsforslag





Tur til Frognerparken
Tur til Bygdøy
Vi samler blomster og småkryp.
Fotballkamp
Sommerfest

PERIODEPLAN FOR VINTER OG VÅR 2020
Denne perioden skal vi ha fokus sang og musikk.
Dette skal være et felles tema for hele huset og vi kommer til å samarbeide mellom avdelingene
og ha aldersinndelte grupper hver onsdag i 4 uker hvor vi jobber spesielt med dette. Vi vil
arbeide videre med dette tema på avdelingene utover våren. Vi vil også fortsette med sosial
kompetanse, lek og forholde oss til endringer i årstiden. Vi vil også gjennomføre faste
tradisjoner som sydentur, karneval og påskeaktiviteter.
Det vil i perioden også bli arrangert skidag hvis det kommer snø, og vi har fått låne idrettshallen
på Rud til felles innendørs aktiviteter i Mars.

Musikk som tema :
Hovedmål:
Musikalitet er en grunnleggende menneskelig egenskap, og det er naturlig for barn å uttrykke
seg gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Musisk samvær i barnehagen styrker
relasjonene og skaper trygghet og glede.
Holdningsmål:
Forskning har vist at musikk fremmer god helse og læring. Sanger og regler styrker barnets
utvikling på en rekke områder, som den språklige, motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling.
Kunnskapsmål:
- Barnets selvbeherskelse styrkes
- Barnets fantasi og forestillingsevne styrkes gjennom medskapende aktiviteter
- Barnets "indre øre" utvikles gjennom at musikalske koder og forestillingsevne styrkes.
- Språkutviklingen styrkes gjennom bruk av sanger, rim og regler.
-Barnets musikalitet videreutvikles gjennom skapende aktiviteter
- Barnet får bruke sin spesielle evne til å lære nye sanger
- Finmotorisk utvikling og koordineringsevne styrkes
- Evnen til konsentrasjon og oppmerksomhet økes før skolealder.
Arbeidsmåter:





Rim og regler
Sanger som stiller nye krav til barnet, f.eks bevegelse og bruk av kroppens egne
instrumenter
Sanger der barnet er medskapende
Spørsmål- Svar-sanger













Sanger som appelerer til fantasien
Sangleker med enkle rollespill
Musikkeventyr der barna er medskapende
Lydlek med eksperimentering med ulike lydgiver
Identifisering med sangens tekst
Bruk av musikkinstrumenter og andre lydgiver
Sanger som stiller krav til oppmerksomhet og konsentrasjon
Sanger som stiller krav til samspill
Sanger som stiller krav til finmotorisk ferdighet
Innspilt musikk som grunnlag for drama- og bevegelsesaktivitet
Gjentakelser av tidligere sanger og sangfortellinger

Vi gleder oss til å jobbe med dette 
Hilsen Lena Henriette og Marthe

