Periodeplan for
ekornbarna april, mai
og juni 2022

Hva skjer i april og mai
Vår, naturen og sansene våre
Med naturens mangfold rett utenfor døren
utforsker vi alt som våkner til liv om våren. Ute i
barnehagen og på korte turer vil vi bruke
sansene og hele kroppen i vår oppdagelse av
vårtegn, vi lytter etter fugler, ser etter og lukter
på blomster, undersøker hvilke farger vi ser
rundt oss, vi løfter på steiner og ser etter
småkryp, og vi kjenner hvordan det føles når
marihøna går i hånden vår. På denne måten får
barna førstehåndserfaring med det som lever i
naturen. Dette henger nært sammen med tema
bærekraftig fremtid som er et fokus hos oss. Gjennom å bli kjent med hvordan livet i naturen
fungerer, blir vi også kjent med hvordan vi kan ta vare på dette livet. Hvordan vi behandler
naturen vil ha betydning for hvordan den ser ut for de som kommer etter oss, og vi ønsker å
gi barna erfaringer med hvordan våre handlinger kan bidra til å ta vare på det vi har rundt
oss.

Lille larven Aldrimett
Med alt som våkner til liv nå på våren, titter også larvene frem. Vi skal bli kjent med
fortellingen om lille larven Aldrimett. Vi forteller historien med figurer til, og med bilder.
Gjennom denne fortellingen blir vi kjent med hvordan larven blir til en sommerfugl, og dette
vil vi undersøke ute i naturen selv. Vi ser etter larver og sommerfugler ute, og kanskje finner
vi en puppe også? Vi vil ha ulike aktiviteter til dette tema, ute og inne.

Såkassene
Vi er nå i gang med årets såing, og har så langt sådd
tomatfrø, og skal snart i gang med andre grønnsaker
som agurk og sukkererter. Disse blir sådd inne, og her
skal de få spire og vokse til de er klare for å settes ut i
såkassene våre ute i barnehagen. Ved å bruke sansene
aktivt følger vi prosessen og undersøker i fellesskap. Vi
vanner og steller med plantene i hverdagen,
undersøker hvordan det står til i kassene våre på
solskinns- og regnværsdager. Vi ser hva som lever i og
oppå jorda. Etter hvert som det vokser opp noe vil vi kjenne, lukte og smake på det.

Mattelek i naturen
Frøene vi sår og grønnsakene de skal bli til har ulik form, farge og størrelse. Ved å se, kjenne
og undersøke sjekker vi ut dette. Her kommer mattelek i naturen inn, vi ser på og setter ord
på hvordan de ulike grønnsakene ser ut. Sammen finner vi små og store steiner, lange og
korte pinner, og blomster med ulik form og størrelse. Dette undersøker vi sammen, og vi har
lek og aktiviteter med naturmaterialer. Små barn bruker kroppen til å utforske rom og
størrelse, og skogen er perfekt til dette. Vi gjemmer oss bak trærne, undersøker om du ser
meg bak her og vi ser om vi klarer å holde rundt dem.

Å støtte barn i deres språkutvikling gjennom Tett På
Små barn utvikler språket gjennom samhandling med andre barn og voksne, ved at de blir
snakket med og støttet til å bruke språket i forhold til sitt utviklingsnivå. Hvordan vi voksne i
barnehagen legge til rett for denne utviklingen er viktig for språkmiljøet barna møter i
barnehagen. Dimensjonen språkstøtte går på akkurat dette, hvordan vi støtter barna i å
bruke språket ved blant annet å stille dem spørsmål som passer deres utvikling, har frem og
tilbake utvekslinger, repeterer og utvider barns språk og setter ord på våre egne og barnas
handlinger. Vi ønsker at barna skal ha et rikt språkmiljø i alle situasjoner. I uteleken har vi for
eksempel fokus på å sette ord på det barna og vi voksne gjør i leken, og å utvide barnas
språk med ord og tegn. Når vi for eksempel oppdager en marihøne, spør vi «hva er dette?»
Her er det viktig at barnet får tid til å respondere, enten med ord, kroppsspråk eller blikk, før
vi svarer på deres innspill. På denne måten blir det en frem og tilbakeutveksling ut ifra
barnas forutsetninger.

Norges nasjonaldag
17. mai er et tema i mai, og vi vil ta frem flagg og se hvordan det ser ut, ser
på fargene i flagget, og vi synger sanger om 17. mai. Vi har ingen egen 17.
mai feiring i barnehagen, men vi forbereder oss til dagen sammen.

Brannvernuke
I uke 17 er det tid for vårens brannvernuke. Vi snakker da om
brannalarmen, hører på den og øver oss på hva vi skal gjøre når
den ringer. Hvordan er lyden brannalarm? Hva forteller den oss?
Vi blir kjent med møtestedet vårt ved å leke der, og vi skal øve oss
på å gå ut dit når alarmen ringer. Vi synger også sanger til tema.

Dugnad
I uke 19, 10.-12. mai er det tid for vårens dugnadsuke. Vi skal også vaske, rydde, plukke
søppel og gjøre det fint ute i barnehagen. Vi ønsker at barna skal få erfaring med at det er
viktig å ta vare på det vi har rundt oss. Ekorn og harer har ansvar for såkassene ute i
barnehagen, og disse vil vi gjøre klare for såing.

Hva skjer i juni
I juni vil sommer være et tema. Gjennom lek og
utforsking ute i barnehagen og på turer i nærområdet
erfarer vi naturen om sommeren. Vi løfter på stubber og
ser om det bor noen der, og vi følger livet i maurtua rett
over veien. Flere og flere innsekter dukker opp, larvene
blir til sommerfugler nå, som vi ser fly ute, og flere og
flere blomster vokser opp.
Såkassene skal vi fortsette å stelle med. Vi vanner, luker om det er behov og kanskje det er
noe vi kan smake på etter hvert også? Hagen skal vi også fortsette å bli kjent med. Vi går
turer ned og vanner og følger utviklingen som skjer her.

Livet i fjæra og vannlek
Vi håper juni gir oss varme og solfylte dager, og vi vil da ha vannlek ute i barnehagen. Vi fyller
karene våre med vann, her kjører vi båter, spruter og heller, og vi undersøker hva som flyter
og hva som synker oppi her. På regnværsdager kan vi også få mye morsomt vann å leke oss
med i dammene, og vi bruker det naturen gir oss i vår lek og utforsking.
I uke 25 er det livet i fjæra uke. Denne uken har vi lek og aktiviteter til dette temaet ute i
barnehagen, vi leker at vi drar på fisketur med båtene våre, og har med oss fiskestang og
fisker og andre skapninger som lever i havet. Vi har en tradisjon i barnehagen som de siste
årene ikke har latt seg gjennomføre grunnet korona. Det går ut på at loftetbarna og barna
nedenfra som starter på loftet til høsten denne uken
drar på turer til Høvikodden. Barna blir delt i grupper slik
at alle har en dag hver på stranden. Barna leveres og
hentes her den dagen de skal dit. Her er de og leker i og
ved vannet, på stranden og området rundt. Barna som er
igjen i barnehagen har aktiviteter til tema og vannlek i
barnehagen. Mer informasjon om dette kommer
nærmere.

Sommeravslutning
I år er det åpnet for arrangementer igjen, og vi gleder oss
til å invitere hele familien til sommeravslutning ute i
barnehagen 15. juni. Her blir det sang og skuespill før vi
koser oss med piknikkurver hvor alle har med det de vil
spise og drikke. Mer informasjon kommer nærmere. Vi
gleder ossJ

Viktige datoer:
Uke 17: Brannvernuke
Uke 19: Dugnadsuke
26. mai: Kristi himmelfartsdag, barnehagen er stengt
27. mai: Planleggingsdag, barnehagen er stengt
15. juni: Sommerfest på gaupeplassen

Vårlige hilsener fra Grete, Anita, Elin, Lucy og Maria

