TID
JANUAR

EMNE
Årstiden
Vinteren
Lek og sosial
kompetanse
Spill
Sydenfest

MÅL
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Få gode venner
Kunne leke i gruppe
Inkludere hverandre
Spille spill og lære regler
Leke på tvers av alder og
modenhet
Lære nye ting, få
utfordringer

ARBEID
❖ Skiskole for tigerbarna
❖ Lar barna oppleve naturen om
vinteren. Tenner bål og lager mat
ute
❖ Observerer årstiden.
❖ Tid til å leke uten å bli avbrutt

FEBRUAR/
MARS

Tema : Livet på
besteforeldrenes
tid
❖ Rud idrettspark
❖ Karneval
❖ SKIDAG
❖ Musikkteater

Se forskjeller på livet før og nå.
Livet i gamledager. Hvordan levde
man før.
Historie
Ord og begreper
Glede og felleskap.

❖
❖
❖
❖
❖

Lese bøker om tema.
Fortelle historier
Musikk
Leker fra før i tiden
Teknisk museum
Kunstindustrimuseet (tiger)
❖ Besøke idrettshall. Løpe, hoppe, klatre.
❖ Gå på ski sammen ute

APRIL

❖

Tema
fortsetter
❖ Påskeforberede
nde aktiviteter
❖ Påskeferie

❖
❖ Lære om tradisjoner knyttet til
høytid
❖ Estetikk og kultur
❖ Undre seg / filosofi

❖ Lager påskepynt
❖ Tar utgangspunkt i barnas
perspektiver når det gjelder feiring av
påske.
❖ Tur til stranden
❖ Teater

MAI

❖ Hvorfor vi
feirer 17 mai
❖ Utelek

❖ Barna skal lære hvorfor vi feier
nasjonaldagen slik vi gjør det

Vi snakker om Wergeland og Eidsvoll
bygningen. Norges grunnlov
Vi går i tog

JUNI

Sommeraktiviteter
Vi øver sanger til
sommerfesten

❖ Memorering og formidling, Gjør
at barna øver seg på å stå fram i
en gruppe, noe som gir god
mestringsfølelse.
❖ Få kjennskap til småkryp
❖ Kunne noen blomsternavn
❖ Fysisk aktivitet
❖ Glede og opplevelser

❖ Vi forbereder en forestilling til
foreldre og søsken
❖ Tur til Frognerparken
❖ Tur til Bygdøy
❖ Tur til Lysakerelven
❖ Vi samler blomster og småkryp.
❖ Fotballkamp
❖ Sommerfest

