Periodeplan Tussi og Ole Brumm
Uke: 11-15
Fagområde: Natur, miljø og teknologi
Praktisk info:
Det er viktig med nok skiftetøy på plassen til barnet ditt.
Både dress og regntøy er viktig henger i barnehagen.
De barna som går på tur mandager trenger matboks med nok mat. Barna er glad i mat og
spiser gjerne 2-4 brødskiver.

Periode info:


I denne perioden skal vi bli kjent med flere dyr og
dyreliv som bor her i Norge.



Vi skal eksperimentere med naturfenomener og
fysiske lover.



Studere naturen rundt oss for å se på endringer som
skjer
i tiden frem over. Hva skjer?



Vi skal plante frø. Undre oss over det vi observere
i tiden den spirer og gror.



Det er snart påske så vi starter å lage påskepynt.

Bursdager:
19.3
Karlia 4 år
20.03
Ida & Elise

Husk:
Onsdag 10.04: Påskefest
for barn og foreldre.

Natur, miljø og teknologi
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart
og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og
bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i
naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg
og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for
at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som
arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli
nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen
og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at
barna
• opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
• får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
• opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
• får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler
respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.
• får kunnskap om dyr og dyreliv
• lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i
redskaper og teknologi • får kjennskap til menneskets livssyklus.
Personalet skal
• legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena
for lek, undring, utforsking og læring
• gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne
forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart
og opplevd
• synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om
sammenhenger i naturen
• utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med
barna.

