Periodeplan for Reverapril, mai og juni 2021

APRIL
Naturen rundt oss
Vi er så heldig med naturen i nærmiljøet vårt. I februar og mars hadde vi mange fine turer i
ulik lengde, både med ski på beina og uten. Turene er med på å styrke samholdet i gruppen,
gjøre oss tryggere på hverandre, utvikle og forsterke vennskap, og barna opplever nye steder
og får felles lekereferanser som de tar med seg i leken i barnehagen. Vi har hatt fokus på
våren og det naturen har å tilby av farger, lyder og lukter. Vi vil fortsette med å følge med på
endringer i naturen, og se de første blomster som kommer og bladene springer. Vi vil følge
med på hvordan naturen forandrer seg mot sommeren. Hva skjer med trærne, blomstene og
naturen rundt oss og hvorfor? Hvilke fugler, dyr og småkryp kan vi oppdage på tur i skogen
og grønnsakshagen? Småkryp er et populært tema blant barna. Det vil vi trekke inn i
ukeplaner og snakke om hvor viktig insektene er for jordkloden. Vi vil lage et insekthotell og
henge det opp i nærigheten av vår økologiske grønnsakshage.

Dette bildet av Ukjent

Mattelek i naturen
I april har vi en av temaer mattelek i naturen. Det er mye gøy vi kan finne på, vi skal gå på
jakt etter farger, tall, bokstaver og former. Vi vil leke med gradbøying tung, tyngre, tyngst –
lett, lettere, lettest og videre. For eks. kan vi finne trepinner og sortere de i rekkefølge etter
lengde eller tykkelse. Vi skal leke naturbingo med å prøve å finne lignende gjenstander som
er på bilde. Når vi sorterer gjenstander etter forskjellige kriterier, utvikler barna evne til å
skille mellom egenskaper og figurene. Barna viser
interesse for å leke regelleker, vi vil fortsette med
"Hauk og due", "Gjemsel" og lære noe nytt. Vi vil også
ha et eksperiment med brokkoli. Først skal barna ta et
bilde av en hel brokkoli. Så knekker vi en bukett av
den store brokkolien og tar et bilde av det også.
Deretter knekker vi en liten bukett av den vi allerede
har knekket av og tar bilde av det også. SÅ skal vi
forstørre bildene og sammenligne de. Det blir
spennende å se om barna vil se forskjellen på det

.

MAI
Grønnsakshagen
I tiden fremover når snøen og telen i jorden har gått vil vi starte arbeidet i grønnsakshagen.
Vi vil forberede hagen og gjøre levevilkårene til plantene best som mulig, slik at vi får glede
av å høste mange grønnsaker i høst. Grønnsakshagen er det perfekte stedet, hvor barna skal
få kunnskap og innsikt i hvordan frø blir til grønnsak og hva plantene trenger for å vokse.
Årstema «Bærekraftig utvikling» er veldig relevant med tanke på at vi sparer miljøet med å
lage jord og dyrke mat selv.
Sammen vil vi vende jord, gjødsle, så, plante, luke ugresset underveis, vanne og observere
hvordan og hvor fort vekstene vokser og utvikler seg. Vi vil rydde i stiene mellom
grønnsaksbedene med å bytte duken og fylle på ny bark. Barna sådde tomatene inne i
barnehagen. Vi laget selvvanningskopper av gjenbruksmaterialer og plantet de over i det.
Tomatene skal flyttes til drivhuset i hagen når det blir varmere ute og med frostfrie netter.
Inne skal vi også så mais, agurk og squash som etterpå skal plantes over i hagen.
Vi vil også undre oss over, samt følge med og studere småkryp som for eksempel
meitemarken. Hvilke arbeidsoppgaver har de i hagen. Kan man tro at en kållarve kan bli til
en sommerfugl? Det er masse interessant fakta vi kan finne ut sammen. Barna får oppleve
matematikk i praksis gjennom antall og form til frøene/grønnsaker, hvor mye plass trenger
forskjellige planter eller det er slik at jo større frø jo dypere skal det ned i jorden. Her jobber
vi tverrfaglig med alle fagområdene.

Brannvernuke
I uke 18.vil det være brannvernuke i barnehagen. Vi skal repetere hva vi gjør dersom det
brenner og brannalarmen går. Sammen vil vi legge merke til plasseringen til røykvarslerne,
skilt for rømningsveien, og høre på lyden. Vi vil også snakke og øve på hvor er
samlingspunktet, hva er det viktig å huske på og hvordan kan vi huske nødnumrene.

Dugnadsuke
I uke 19. er det dugnadsuke. Vi kommer til å være en del i grønnsakshagen. Vi skal klargjøre
hagen for såing og utplanting av vekstene vi har sådd inne i barnehagen.

Nasjonaldagen
I forkant av 17 mai- Norges nasjonaldag vil vi fortelle og snakke om dagen, ha
formingsaktiviteter, og synge sanger. Vi vil blant annet snakke om hvorfor vi feirer denne
dagen, og hvilke farger har flagget.

JUNI
Sommeravslutning
I uke 25 er det sommeravslutning på Gaupeplassen. Så langt smittesituasjonen tillater
planlegger vi å ha en gruppe vis sommeravslutning. Revene vil underholde med noen sanger
. Eget skriv kommer.

Viktige datoer:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

03.27- 04.05 – Påskeferie. Barnehagen er stengt.
13.mai – Kristi Himmelfartsdag. Barnehagen er stengt.
14.mai – Planleggingsdag og barnehagen er stengt.
17.mai – Grunnlovsdag. Barnehagen er stengt.
24.juni – 2.pinsedag. Barnehagen er stengt.
Uke 25 – Sommeravslutning på Gaupeplassen. Eget skriv kommer.

Hilsen fra oss voksne på Revegruppen – Frida, Henrik, Lise, Jeanette og Rolanda

