Periodeplan for
ekornbarna oktober og
november 2020

Hva skjer på ekorngruppen i oktober og november.
Høsten
I tiden som kommer vil vi fortsette med å følge med på høsten, og vi utforsker naturen. Vi
går på turer i nærområdet og opplever det som skjer i naturen rundt oss. Her undersøker vi
det vi finner på vår vei. Vi tar med oss naturbingo hvor vi leter etter høstsaker, og vi har
aktiviteter til høstfargene. Når det etter hvert blir kaldere ute, vil vi følge med på
forandringene. Sammen går vi på oppdagelsesferd. Hvordan ser bladene ut? Når det
kommer rim på bakken, undersøker vi dette. Hvordan er det å kjenne på bladene? Hva skjer
når vi blåser på dem? Barna erfarer naturen med kroppen. Vi vil også prøve oss på
formingsaktiviteter i forhold til dette. Her er det prosessen som er viktig, og at barna får
prøve seg frem og oppleve mestring.

Lek, samspill og 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 om leken at 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. I leken erfarer barna ulike situasjoner som skal løses. Aktive voksne som setter
ord på det som skjer og stiller åpne spørsmål, slik at vi sammen kan finne løsninger, bidrar til
å gi barna verktøy til å løse lignende utfordringer senere.
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, har naturbingo, samler naturskatter, utfordrer motorikken i
hinderløypa og løper og deler frydefulle øyeblikk med glede og humor. Utover høsten vil vi
også leke med det naturen gir oss av vær og vann. 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 gjennom leken vår.

TETT PÅ
Vi er nå godt i gang med storsatsningen i Bærum kommune TETT PÅ. Gjennom TETT PÅ
etableres det en struktur for å støtte barnas utvikling og læring som bygger på nyere
forskning om kvalitet i barnehagen. Dette er en kvalitetsutvikling hvor skal vi jobbe med åtte
dimensjoner, hvor vi tar for oss en dimensjon om gangen. Vi startet med dimensjonen
positivt klima, som omhandler det generelle emosjonelle klimaet på avdelingen, og
kontakten mellom voksne og barn. Sentrale punkter under dimensjonen positivt klima er
relasjoner, positive følelser og respekt. Vi skal nå over på dimensjonen negativt klima.
Negativt klima omhandler den generelle negativiteten på avdelingen. Sentrale punkter under
dimensjonen negativt klima er negative følelser, negativ kontroll, negativitet hos voksne og
negativitet hos barn. Dette er noe man ikke ønsker at det skal være i barnehager, og
arbeidet med denne dimensjonen omhandler å jobbe med å unngå et slikt klima.

Dugnadsuke
I uke 41 er det tid for høstens dugnadsuke. Det skal da rakes, kostes, flyttes sand og steiner,
og ryddes i leker. Ekornbarna er med ut i fra sine forutsetninger, og sammen prøver vi oss
frem på de ulike aktivitetene. Vårt mål er at barna gjennom dugnadsuken får erfaring med
hvordan vi kan ta vare på tingene rundt oss. Vi har i høst stelt med, høstet og vannet i
såkassene våre ute i barnehagen. Disse skal nå gjøres klare for vinteren, og det vil vi gjøre
sammen denne uken. Dette henger sammen med tema bærekraftig fremtid, som er et tema
hos oss. Sammen opplever vi hvordan vi kan ta vare på naturen om høsten, hva skal vi gjøre
med alle bladene som har falt på bakken? Hva skjer med såkassene nå om høsten?

Mattelek i naturen
I november er et tema mattelek i naturen. Små barn erfarer 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 den benken? 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? Vi undersøker også det vi
finner i naturen. Vi ser på bladene og sammenligner, er de små eller store, runde eller
spisse?

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. Mer info kommer nærmere.

Viktige datoer:
30. oktober: Planlegging, barnehagen er stengt
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