Periodeplan for
ekornbarna desember
2021 og januar 2022.

Hva skjer på ekorngruppen i desember.
Vi går nå inn i julemåneden. Gjennom lek, aktiviteter og sang blir barna
kjent med julens innhold og tradisjoner. Vårt fokus i adventstiden er at
barna skal få en rolig førjulstid med sang, lek og julekos. Vi skal blant
annet ha adventskalender. Med vårt sanselige fokus vil vi på
ekorngruppen ha en sansekalender. Ved å bruke sansene smaker, lukter
og kjenner vi på og på denne måten blir kjent med saker som hører juletiden til. Her tar
barna selv en aktiv rolle, og vi gjør det sammen. Vi vil også trekke bilde av et barn hver dag,
som vi henger opp i vinduet. Dette barnet åpner juleboksen og ser hvilken julesang som
gjemmer seg oppi i dag og vi henger opp konglen som vi har laget tidligere. Ved at det
kommer en kongle til hver dag, pynter vi mer og mer jo nærmere vi kommer jul.
Noen juleoverraskelser skal vi også lage. Her er det mestringsfølelse og glede som står i
fokus. For ekornbarna er det prosessen som er viktig, at barna opplever glede over å lage
noe selv.
Vi har også hos oss noen juletradisjoner som vi gjør hvert år, noen opplevelser som er felles
for hele huset. Her kommer en liten oversikt over hvordan de ulike arrangementene vil se ut
hos oss i år.

Juletrehogst.
I år er det juletrehogst 1. desember. Da går hele barnehagen for å hugge
juletreet som skal stå ute på tunet. Vi ser an ekornbarna, og de som vil være
med på dette får bli med, og de andre er igjen ute i barnehagen. Når treet er
på plass, skal det pyntes med lys. Vi på ekorngruppen vil lage litt pynt av
naturmaterialer som vi vil pynte juletreet med.
Luciafeiring.
Mandag 13. desember blir det felles Luciafeiring for hele barnehagen. Vi
ønsker da hele familien velkommen til Luciafeiring ute i barnehagen kl 15.
Barna går i tog og synger noen julesanger, før vi sammen koser oss med gløgg,
saft, lussekatter og pepperkaker. Til denne dagen trenger barna en hvit
navnet skjorte som går utenpå dressen. Dere får beskjed på ukeplanen når
denne skal tas med.
Nissefest.
14. desember er det nissefest. Barna kommer i nisselue og gjerne rød
klær. Sammen går hele barnehagen ned til arboretet, hvor vi ser etter
nissen. Etterpå koser vi oss med grøt avdelingsvis.

Hva skjer på ekorngruppen i januar.
I januar håper vi på masse snø som vi kan leke, ake og base i. Vi bygger
med snøen, utforsker hvordan vi kommer oss frem i snø, og vi aker i
akebakken. Her står sanseopplevelsene i kø. VI utforsker hvordan det er
å gå på snø, hvordan kjennes det? Hva slags lyd lager det? Hvordan er
det å ta på snøen? Vi blir kjent med vinter og snø gjennom leken vår.
Dersom noen ønsker å ha med ski er dere også velkommen til det. Blir
det ikke snø, vil vi leke oss i det været vi får, og vi utforsker naturen.

Eksperimentell lek
Snø vann og is har utallige muligheter. Vi vil ha eksperimentell
lek med dette, som å sette vann ut og se hva som skjer, ta med
snø og is inn, hva skjer hvis vi putter noe oppi vann og setter
det ut? Kan vi farge snø? Hvordan kjennes snøen ut når vi har
tatt den med inn? Her vil vi utforske og bli kjent med vannets
egenskaper gjennom lek.

Eventyr og fortelling.
I januar skal vi bli kjent med eventyret om skinnvotten. Til fortellingen
bruker vi konkreter. På denne måten blir det barna hører mer levende,
og handlingen blir enklere å forholde seg til. Her er det mange dyr som
kommer og søker varme inne i skinnvotten. Vi introduserer noen dyr
om gangen, slik at barna kan bli kjent med handlingen før vi utvider
etter hvert. Ved å høre på en fortelling over tid, vil barna også etter
hvert hjelpe til å fortelle og være med aktivt underveis. Vi vil også prøve
oss på sangen om skinnvotten. Alt dette er med på å bidra til
språkutviklingen, ved at barna lytter til en historie, og ved at de selv er
med å fortelle på sin måte.

Fugler
De fuglene som er her hele vinteren trenger mat, og vi vil
følge med på at det er mat til dem på «fugleplassen». Vi ser
denne plassen fint når vi er ute og leker, og vi vil også gå turer
bort dit. Vi snakker om hva slags fugler vi ser, hvordan de ser
ut, og vi ser om de ligner på bildene av fugler som vi henger opp inne på avdelingen.

Følelser
I januar starter vi opp med tema følelser. Gjennom en barnehagedag kan barna oppleve
mange forskjellige følelser. Å få god hjelp til å regulere følelsene de opplever i hverdagen
bidrar til å gjøre barn robuste og i stand til å takle belastninger og stress senere i livet. Vi vil
ha ekstra fokus på å sette ord på og bekrefte følelsene sammen med barna i opplevelsene
deres. Er et barn lei seg, snakker vi om hva som har skjedd, hva som er trist, og hva vi kan
gjøre for å hjelpe barnet. Når følelser blir satt ord på og bekreftet, kan dette bidra til at
barna kjenner igjen følelser hos seg selv og andre. Vi snakker om følelser barna opplever
gjennom hverdagen. Vi bruker også tegn til følelsene, slik kan de barna som ikke får uttrykt
følelsene sine med ord, kan gjøre det med tegn. Vi ønsker å gi barna et språk til følelsene.
TETT PÅVi er nå kommet godt ut i vårt andre år med Tett På, og hver måned har vi veiledning hvor vi
reflekterer rundt praksishistorier som kan knyttes opp mot dimensjonene i Class. Tema
følelser hører for eksempel sammen med dimensjonen ansattes sensitivitet, som blant annet
handler om å bekrefte og å sette ord på barns følelser. Voksne som anerkjenner og tillater
alle typer følelser er viktig, slik at barna opplever å bli sett og at det er greit å føle alle
følelser.

Viktige datoer:
13. Desember: Luciafeiring ute på tunet kl 15.
14. Desember: Nissefest i barnehagen, ha med nisselue og gjerne rød klær.
3. Januar: Planleggingsdag, barnehagen er stengt

Vi vil takke alle for en flott høst med den supre ekorngruppen,
og ønske alle en fin jul og et godt nytt år. Vi gleder oss til
fortsettelsen😊
Julehilsener fra Elin, Anita, Lene, Grete og Maria.

