Hva skjer når barnet mitt blir
mus…
Les denne så finner du ut litt
mer.

Musegruppa, - nye utfordringer og ny månedsplan. Personalet
består av stabile voksne som er godt innarbeidet og trives
spesielt godt med vår driftsform.

Uke 1+2.

Innegruppe: Musegruppa er alene inne på avdelingen. Her kan vi f.
eks
fullføre formingsaktiviteter som er påbegynt i lavvoen. Jobbe
videre
med et tema vi har hatt, lese, dramatisere, spille spill og masse
mer.
Asker private musikkskole holder kurs med sang, dans og musikk.
Utegruppe: Her kan vi bruke tiden på fysikk – teknologi - enkle
forsøk.
Vi er ute i barnehagen, og kan f eks leke i vann, snø, ake, bygge
med
snø eller sand og mye mer. På våren får alle så frø, og vi lærer
hvordan en plante vokser.
Vi er i bekken og henter rumpetroll, studerer hvordan de vokser
seg til småfrosk.
Lekegrupper: Barna blir delt i grupper på tvers av alder. De kan
selv å være med på å bestemme aktiviteten de skal være med på;
-Sang, musikk og rytmeinstrumenter
- Spill
-Fysisk aktivitet
-Språksprell
Frilekdag: Barna leker sammen inne, på tvers av alder, fram til
lunsj.
- De lærer å delta i lek, tilpasse seg i lek, løse konflikter. Vise
empati, hjelpe hverandre, ”å gi og ta” i leken. Stimulerer fantasien
og leken i barna.

Formingsaktiviteter: I forbindelse med merkedagene kan vi ha
formingsaktiviteter knyttet opp mot disse. Vi har jule- og
påskeverksted hvert år. Når vi har spesielle temaer, kan vi også
ha formingsaktiviteter tilknyttet det. Barnehagen har staffelier
og paletter som barna kan bruke når de maler bilder ute i naturen.
Turdag: Hver torsdag går vi en lengre tur på ca 3-4 timer.
-Barna lærer å avgjøre hva de skal ha på seg i forhold til været.
-Barna lærer seg å kle på seg selv, og teknikker de kan bruke for å
mestre
det som er vanskelig.
-De lærer å pakke tursekk og hva den bør inneholde.
-De blir kjent i nærmiljøet og ser hvordan naturen rundt oss
forandrer
seg gjennom årstidene.
-De lærer hvordan vi skal oppføre oss i naturen og å ta vare på
den.
-De lærer å kjenne igjen fugler, innsekter og dyr som ferdes
rundt oss.
-De lærer å gå lange turer med oppakning tilpasset en 3-åring.
-De lærer å vise omsorg og ta hensyn til alle som er med på turen.
Hjelpe
hverandre.

Lavvo-uke: (Samme som turdag ++)

-Lærer å pakke sekk med alt vi trenger til en lengre tur.
-Vi teller barna sammen når vi går. (Alle lærer seg å telle)
-Lærer seg å ta av sekken og henge den opp på knagg.
-Får tilbud om å spikke never til opptenning
-Hogge ved og opptenningsved.
-Lærer å lage bål, og få det til å brenne.
- Lage god og næringsrik mat på bål 2 ganger pr lavvouke.
-Fyre opp i ovnen inne i lavvoen, å ha respekt for den varme ovnen
og stearinlys.
-Spikking, saging, hammer/spiker er dagligdagse aktiviteter for
dem som vil.

Punkt 4-9 Kun med tett oppfølging og veileding av voksen.
-

-

-

-

Teknologi / Fysikk
Merkedager / Primstavmarkeringer. Og turer i forhold til
disse. For eksempel å gå til Asker Kirke og få omvisning der
før allehelgen. Gå til Semsvannet og fiske til Andreasmesse.
Gå til Semsvannet og kaste steiner på vannet til ”Per
Varmestein”. Gå til kollen med alle grevlinghiene når
grevlingen går i hi eller våkner. OSV
Vi har mulighet til å dra på lengre turer, 6 timer.
Studere fugler, innsekter, dyr og trær mer inngående.
Sommer, høst, vinter, vår.
Formidle eventyr og kjente norske barnesanger. Lese
fortsettelsesbok, f eks av Thorbjørn Egner eller Anne Cath.
Westly.
Dramatisere eventyr vi jobber med.
Lavvoen gir en trygg og god atmosfære som åpner opp for
mange gode samtaler, dialoger og filosoferinger.
Barna får utfolde seg fysisk, klatre i trær, huske i
slenghuske, og ballansere. De får være med å lage
innretninger av stokker og tau. De får utforske naturen på
egen hånd og opplever mestring av nye fysiske utfordringer.
Det flotte skiløypenettet går rett utenfor barnehagen, og
dette bruker vi aktivt hele vinteren. Vi har også mulighet til
å gå på skøyter når vi vil. Banen ligger rett nedenfor
barnehagen.

