Periodeplan for Ekorngruppen november og desember 2019.

Hva skjer på Ekorn i november og desember.
Trygg før 3
Da er vi kommet i gang med prosjektet. Vi voksne har blitt observert i samspill med barna, og
fått positive og konstruktive tilbakemeldinger. På Ekorn har vi kommet i gang med
gruppeveiledning av personalet. Det har frem til nå blitt jobbet med dimensjonen positivt
klima. Positivt klima kjennetegnes ved at voksne og barn har et godt forhold, at de viser
interesse og respekt for hverandre og har glede av å være sammen. Dette uttrykkes både gjennom
det som sies og gjennom kroppsspråk. Positivt klima på avdelingen er viktig fordi det vil fremme
barnas trivsel og trygghet, og er viktig for følelsesmessig og sosial utvikling. I tillegg vil et positivt
klima legge et godt grunnlag for barnas lek, utforsking og læring i barnehagen. Neste dimensjon vi
skal jobbe med en kvalitet på tilbakemeldinger.
Lek, samspill og gode relasjoner
Lek er et viktig fokus hos oss på ekorngruppen. Leken er barnas viktigste uttrykksform, og har en
sentral plass i vår hverdag. Rammeplanen for barnehager skriver at lek og dens egenverdi
skal anerkjennes, og barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.
Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.
Gjennom å dele små og store opplevelser i hverdagen erfarer barna hvordan være sammen,
de skaper gode relasjoner seg imellom og de opplever verden sammen. Ute i barnehagen går
vi på oppdagelsesferd i skogen, samler naturskatter, synger sanger, utfordrer motorikken i
det ulendte terrenget og deler frydefulle øyeblikk med glede og humor. Utover høsten og
vinteren vil vi også leke med det naturen gir oss av vær, vann og snø. På regnværsdager
finner vi frem rør og har lek med vann, vi ser hvordan vannet kommer ut i andre enden
når vi heller det inn i røret. Eller hva skjer når vi putter pinner og steiner i vann? Flyter
begge deler? Vi utforsker og blir kjent med naturen i leken vår.
Bærekraftig fremtid og lille larven Aldrimett
Hvordan kan vi ta vare på naturen som er rundt oss? Vi vil
fortsette med fortellingen om lille larven Aldrimett, og knytte
dette opp mot bærekraftig fremtid. Vi samtaler om hvordan
behandler vi kryp og naturen rundt oss. Vi ser på hva larven i
boken spiser, hvor den bor og hvordan den ser ut? Finner vi
larver ute nå, eller hva gjør de når det blir kaldt? Vi går på jakt
etter larver ute. Gjenbruksmateriale er det også mye av rundt
oss, vi samler på ulikt materialer som for eksempel
smoothiekorker, kartong og andre saker. Dette vil vi bruke til å lage blant annet vår egen
gjenbrukslarve. Vi samarbeider og utvikler larven vår etter hvert som vi ser hva som kan brukes. Også
her er det prosessen som står i sentrum.

Mattelek i naturen
I november er et tema mattelek i naturen. Som nevnt tidligere, erfarer små barn verden med
kroppen. Mattelek for små barn er å oppleve det fysiske rom i forhold til seg selv. For at et barn skal

vite om det får plass under bordet, prøver det seg frem og ser om det får plass. Eller hvordan kan
man komme seg over stokken? Dette vil vi leke oss med blant annet i hinderløypa. Hvordan kommer
vi over broen? Får vi plass under? Her er det mye å undersøke. Egne løyper vil vi også lage, ved hjelp
av det vi finner ute i barnehagen. Rørene våre er fine til å sende biler gjennom. Kommer den store
bilen gjennom, eller bare den lille? Dette vil vi utforske sammen.

Juleforberedelser
I november skal vi starte så smått med juleforberedelser. Vi skal blant annet lage vår egen
adventskalender. Vårt fokus her vil være at barna opplever mestring og glede i det vi gjør, og at vi
gjør det sammen i gruppen. Barna får pynte hver sine kongle med maling som vi skal henge opp hver
dag, slik at det blir mer og mer pyntet jo nærmere vi kommer jul. Vi vil også trekke et bilde av et av
barna hver dag, og dette barnet henger bildet sitt på dagens hjerte, i vinduet. På
denne måten settes barnet i fokus, og dagens barn får også åpne juleboksen og se
hva som er dagens tema/sang/aktivitet i samlingsstund.
Gjennom lek, aktiviteter og sang blir barna kjent med julens innhold og tradisjoner.
Vårt fokus i adventstiden er at barna skal få en rolig førjulstid med sang, lek og
julekos. Noen juleoverraskelser skal vi også lage. Her er det mestringsfølelse og glede
som står i fokus. For ekornbarna er det prosessen som er viktig, at barna opplever
glede over å lage noe selv.
Juleteater
Fredag 6. desember kommer det juleteater på besøk til oss i barnehagen. De skal ha forestilling for
alle barna oppe på loftet klokken 10. Vi gleder oss😊
Juletrehogst
Hvert år går hele barnehagen på tur og finner et fint juletre, som vi tar med tilbake
til barnehagen. 3.desember skal vi gå og hente årets tre. Vi går da og finner oss et
passe stort tre som vi sager ned, tar med tilbake og setter opp ute på tunet. Her får
treet lys, og vi vil pynte det med pynten som vi på ekorngruppen skal lage.

Luciafeiring
13. desember kl. 15 er det Luciafeiring for hele familien ute på tunet. Barna
underholder med julesanger, før det serveres lussekatter og gløgg. Til denne dagen
trenger barna en hvit skjorte/bluse. Siden vi feirer ute, tar vi luciatøyet utenpå dressen.
Her kan man bruke for eksempel en av mammas eller pappas skjorter eller t-skjorter.
Spør oss om det er noe dere lurer på. Mer informasjon om dagen kommer også
nærmere. Vi gleder oss!
Nissefest

Tirsdag 17. desember er det nissefest i barnehagen. Barna kommer i nisselue og gjerne
rød klær. Hele barnehagen går sammen ned i arboretet hvor vi møter nissen. Kanskje
han har med en juleoverraskelse? Etterpå går vi opp igjen til barnehagen og spiser
julegrøt. En spennende dag for liten og stor!

Viktige datoer:
4. November: Planleggingsdag, barnehagen er stengt.
3. Desember: Juletrehogst for hele barnehagen
13. Desember: Luciafeiring ute på tunet kl. 15.
17. Desember: Nissefest i barnehagen
2. Januar: Planleggingsdag, barnehagen er stengt

Vi vil takke alle for en flott høst på Ekorn, og ønske alle en fin jul og godt nytt år☺
Hilsen alle oss voksne på Ekorngruppen – Grete, Lene, Jenny og Frida.

