Periodeplan for
Ekorngruppen –
februar og mars 2020

Hva skjer på ekorngruppen i februar og mars?
Utetid
Vi hadde ønsket oss snø, men sånn ser ikke uteområdet ut nå om dagen. Kommer det ikke snø, blir
det kortere turer i nærområdet og lek ute i barnehagen. Uteområdet i barnehagen er fult av
utfordrende og spennende plasser som vi kan utforske med hele kroppen vår.
I tillegg vil vi leke oss med vann inne på badet i vannkaret vi har.
Barna viser nemlig stor glede når de vasker hendene sine. Barna
gir uttrykk for at det er spennende og morsomt å leke med vann,
og dette vil vi derfor ta på alvor og gjøre til en aktivitet videre.

Fugler
Fuglene skal vi også fortsette med å følge med på. Vi passer
på at det er mat til fuglene og følger med på hvilke fugler
som dukker opp på matstasjonene. Hvordan ser de ut, hva
spiser de og hvor bor de? Vi vil jobbe tverrfaglig med tema
både inne og ute.

Karneval
14. februar er det egentlig ski og ake-karneval. Vi får se hvor mye snø det blir, men uansett blir det
karneval. Vi kler oss ut med hodeplagg og leker ute i barnehagen sammen med Harene.

Matuke i barnehagen
I uke 13. er det matuke, og vi skal da lage forskjellig mat i barnehagen. Vi
vil da ha noe brødmat hvor vi velger pålegg og smører sammen, noen av
barna vil kanskje prøve seg på å smøre selv. Litt annet mat skal vi også lage.
Barna er med på prosessen, vi finner frem det vi trenger for å lage maten
og gjør det sammen. Plan for dette kommer på ukeplanen.

Gullhår og de tre bjørnene
Vi vil i tiden fremover fordype oss i eventyret om
Gullhår og de tre bjørnene. Vi forteller eventyret
med figurer til, både inne i samlingsstund og ute.
Barna blir da kjent med samme fortelling og får en
felles lekereferanse.

Sansene våre
Barn og voksne på Ekorngruppen er veldig glad i sang
og musikk. Vi har derfor bestemt oss for å ha en lite
musikkprosjekt. Vi vil bruke gjenbruksmaterialer og
lage våre egne instrumenter. Med dem kan vi få frem
ulike lyder og bli kjent med ulike materialer. Vi kan
lage lyd og musikk inne og ute. Ute i naturen finnes
det mye som kan lage lyd selv, og som vi kan få frem
lyd av. Sammen utvikler vi prosjektet. Vi tar
utgangspunkt i barnas interesser og sammen spiller
videre på det. Slike felles aktiviteter er med på å styrke samholdet i gruppen. Vi samarbeider og
hjelper hverandre i prosessen. Når vi lager noe sammen deler vi mestringsfølelsen underveis og når
det er gjennomført.

Trygg før 3
Denne perioden skal vi ha fokus på disse 4 dimensjonene –
Reguleringsstøtte, tilrettelegging for læring og utvikling, ta
barnets perspektiv og negativt klima. I trygg før 3 jobber vi
med kvalitetsutvikling hos personalet. Gjennom ulike temaer
og dimensjoner er personalet i utvikling og tilegner seg mer
kunnskap om sin rolle i samspill med de yngste barna. Vi
oppfordrer dere foreldre til å sette dere inn i hva trygg før 3
handler om, og de ulike dimensjonene. Inne på avdelingen,
på kjøkkenet og i garderoben vår har vi laget ulike tankekart
som synliggjør hvordan vi jobber med vår voksenrolle.

Hilsen oss på Ekorngruppen – Elin, Grete, Elise, Lene og Frida.
Viktige datoer:
14.februar – ski og ake-karneval
Uke 13 – matuke i barnehagen
13. mars – planleggingsdag – barnehagen er stengt
25. mars – foreldremøte

