Periodeplan for
Ekorngruppen Januar 2020

Hva skjer på ekorngruppen i januar
Denne måneden starter det både et nytt barn og en ny voksen på gruppen. Vi vil
bruke tid på å bli kjent med hverandre og barnehagehverdagen. Vi ønsker dem
velkommen til Ekorngruppen!
I januar håper vi på masse snø som vi kan leke, ake og base i. Vi bygger med
snøen, utforsker hvordan vi kommer oss frem i snø, og vi aker i akebakken. Vi
kan ake en og en, og i lange tog. De store akebrettene bruker vi til å lage tog på
uteområdet. De som ønsker det, kan også ha med ski. Skiene kan stå i
barnehagen, og barna kan prøve seg når de selv vil. Blir det ikke snø, vil vi leke
oss i det været vi får, og vi utforsker naturen.

Eksperimentell lek
Snø, vann og is har utallige muligheter. Vi vil ha eksperimentell lek med
dette, som å sette vann ut og se hva som skjer, ta med snø og is inn, hva
skjer hvis vi putter noe oppi vann og setter det ut? Kan vi farge snø? Hva
skjer med såpebobler når det er minus grader ute? Her vil vi utforske og
bli kjent med vannets egenskaper gjennom lek.

Eventyr og fortelling
I januar skal vi bli kjent med eventyret om skinnvotten. Til fortellingen
bruker vi konkreter og tegn til tale. På denne måten blir det barna hører
mer levende, og handlingen blir enklere å forholde seg til. Her er det
mange dyr som kommer og søker varme inne i skinnvotten. Vi
introduserer noen dyr om gangen, slik at barna kan bli kjent med
handlingen før vi utvider etter hvert. Ved å høre på en fortelling over tid,
vil barna også etter hvert hjelpe til å fortelle og være med aktivt
underveis. Dette er med på å bidra til språkutviklingen, ved at barna
lytter til en historie, og ved at de bruker språket og tegn til tale selv når
de forteller. Etter hvert som vi kjenner handlingen godt, vil vi ta det med
ut i barnehagen og forteller, og vi leker det inne. Får alle plass? Vi kan
leke det ute, og samarbeide om å lage plass til alle.
Fugler
De fuglene som er her hele vinteren trenger mat, og vi vil passe på
at det er fuglemat ute på brettet utenfor kjøkkenvinduet vårt. Vi vil
lage vår egen fuglemat og henge det ut. Når vi ser det kommer en
fugl og spiser, snakker vi om hva slags fugl det er, og hvordan den
ser ut. De vanligste fuglene henger på vinduet vårt, og når det
kommer en fugl kan snakker vi om det er en av de vi har på vinduet
vårt.

Trygg før 3
Denne måneden vil vi jobbe med dimensjonen språkstøtte.
Språkstøtte handler om kvaliteten på og mengden av voksens
støtte til barns språkutvikling i det daglige. Små barn lærer språk
når de lytter til og selv aktivt bruker språk sammen med andre i
aktivitet som engasjerer dem, og som derfor gir mening for dem.
Denne kvalitetsdimensjonen består av støtte til å bruke språket,
gjentakelser og utvidelse, benevning og bruk av et rikt språk. I
tillegg til det verbale språket bruker vi på Ekorn tegn til tale. Vi
voksne viser bevegelser til ordene som gir en bedre
språkforståelse. Vi ser at barna lærer seg mange av bevegelsene og
uttrykker seg mye gjennom tegn til tale.

Hilsen oss voksne på Ekorngruppen.

