Periodeplan for Rever
– august og september
2020

Velkommen til Revegruppen!
Først vil vi ønske alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår i Øverland barnehage. Vi
ser frem til et år fylt med lek, fine turer, morsomme opplevelser og nye vennskap. Revegruppen
består i år av 12 barn, og vi voksne er Henrik, Rolanda og Frida.
Den første perioden vil vi ha ekstra fokus på å bli godt kjent med hverandre og barnehagen. Det er
mange spennende og nye steder å bli kjent med både ute og inne. Noen av barna har gått sammen
på enten Ekorn, Hare- eller Revegruppen tidligere, men det er nå en helt ny gruppe. Det er en ny
sammensetning av barn og voksen, nye rutiner og nye mennesker å bli kjent med. Dette vil vi ta oss
god tid til da det er viktig at alle barna blir trygge i barnehagen og på hverandre. Vi bygger opp dagen
med faste rutiner og ser av erfaring at dette er med på å skape forutsigbarhet og trygghet for barna.
Når tryggheten er på plass har barnet overskuddet det trenger for å kunne utvikle vennskap og
samspill med andre.

Felles opplevelser
Samlingsstund
Hver dag før lunsj vil vi ha samlingsstund. Det varierer hva vi gjør i
samlingsstunden, og det konkrete innholdet vil knyttes til ulike temaer
og fokus for den bestemte perioden. I samlingsstunden blir det blant
annet sunget sanger, lekt sangleker, dramatisert og fortalt eventyr og
samtaler om ulike temaer som eks. vennskap. Stunden gir barna en
felles og positiv opplevelse som styrker samhørigheten i barnegruppen.
Her blir vi trygge og bedre kjent med hverandre gjennom gledesfylte
aktiviteter.
Turer
Etter hvert som barna begynner å bli bedre kjent med gruppen
vår, rutinene og er trygge på situasjonen vil vi starte opp med å
gå på turer. Felles opplevelser som tur er en fin måte å bli
bedre kjent med hverandre og bli en samlet gruppe på da man
gjør noe sammen. Vi har noen faste tursteder i nærmiljøet som
vi pleier gå på tur til, og disse vil vi besøke utover høsten.
Kjernetiden i barnehagen er fra
09.30-14.00. Det er derfor fint om
alle er i barnehagen til 09.30 så vi da
er klare til å gå på tur eller for andre felles aktiviteter.

Årets tema
Bærekraftig fremtid er årets tema i barnehagen, og vi vil ha fokus på det
gjennom å blant annet gå på tur til grønnsakhagen vår som ligger nede på
Øverland gård. I våres ble det på de ulike gruppene sådd, vannet, luket og
studert utviklingen til vekstene. Fremover vil vi fortsette med arbeidet i
hagen ved å bruke sansene våre, som å kjenne, lukte og smake på
grønnsakene etter hvert som de blir høsteklare. Gjennom dette prosjektet

får barna førstehåndserfaring med hvor maten vår kommer fra og hva vekstene trenger for å vokse.
Vi følger utviklingen fra et lite frø til en ferdig grønnsak.
I tillegg vil vi i starten av september ha en kildesorteringslekedag med barna i barnehagen. Da vil vi
få erfaring med sortering av søppel og avfall gjennom leker og ulike oppgaver.
Grønnuke – miljøtiltak
I uke 36 vil vi ha fokus på hvordan vi kan ta vare på miljøet og naturen rundt
oss. Vi oppfordrer dere foreldre til å ha ekstra fokus på dette hjemme også
denne uken slik at det blir synlig for barna at dette er viktig på flere arenaer.
Kan dere la bilen stå og isteden gå eller sykle til barnehagen? Kan vi bruke
ting om igjen til noe annet istedenfor å kaste det? Hvordan behandler vi
natur og miljøet rundt oss? Hva gjør vi når vi ser søppel i naturen?

Naturvakter
Gjennom tilrettelagte aktiviteter skal vi introdusere og lærer barna om allemannsretten. Vi vil bruke
naturen som læringsarena for kunnskap og mestring, for å få
kunnskap om naturen og miljøet rundt oss.
Naturvakt starter med at barna får et brev fra Ugla. Ugla,
som bor høyt oppe i et tre nær barnehagen, trenger hjelp.
Han er den som følger med på alt som skjer ute i naturen og
lærer alle som ferdes der om hvordan man oppfører seg når
man er på tur.
Ugla begynner nå å bli gammel og sliten og trenger hjelp med
denne oppgaven. Han inviterer derfor barna til å bli hans
«Naturvakter». For å bli en Naturvakt må barna gjennomføre
en rekke oppdrag der de viser at de forstår hva man kan og
ikke kan gjøre når man ferdes i naturen. Slik kan de lære
dette videre til voksne og andre barn. Etter å ha gjennomført oppdragene får barna tildelt Naturvaktdiplom.
Brannvernuke
I uke 38 er det brannvernuke i barnehagen. Denne uken skal vi snakke om hva vi gjør når
brannalarmen ringer, hvordan en røykvarsler ser ut, hvordan alarmen høres ut og øve oss på å gå til
møteplassen vår. Det er viktig at alle barna har innesko stående i barnehagen da vi øver oss på å gå
rett ut når alarmen går.

Viktige datoer:
- 13-14. august – planleggingsdager og barnehagen er stengt.
- 24. september – foreldremøte
Vi gleder oss til en spennende periode sammen med dere Hilsen Henrik, Rolanda og Frida.

