Periodeplan for førskolebarna uke 6-10.

Fagområde: kommunikasjon språk og tekst.

Mål for perioden:
Rammeplanen sier:
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal
barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra
samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer
til språklig nysgjerrighet og utvikling.

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekst og fortellinger, som
kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal
invitere til utforsking av både muntlig og skriftspråket.

Lek:
Leken har en stor plass i barnas hverdag. Her vil vi ha naturlig plass til å øve på kommunikasjon,
hvordan snakker vi til hverandre? Konflikthåndtering. Hvordan møter vi hverandre med språket i
leken? Naturlig at rim, sang og regler vil ha plass i vår barnehage hverdag. Bøker kan ha ulike
bruksmuligheter de kan vi lese i , hva opplever vi igjennom bøker? Hvordan kan vi gjenta med våre
ord det som blir lest? Kan hende at bøker må være et produkt til leken?

Barna får tid og mulighet til å reflekter og leke med språket. Slik at barna vil naturlig bruke språket
som en kommunikasjonsform.

Igjennom rolleleken er det naturlig at språket og kommunikasjon har stor plass. Av og til mester de
situasjoner sel andre ganger er det godt å ha voksne i nærheten å støtte seg til.

Planer og opplevelser:










Max 6år.
Skiskole og skilek i barnehagen
Bråset
Hestene
Markering av samenes nasjonaldag
Regnbuefest
Bli kjent med ulike bokstavlyder
Lesegrupper
Språklekgrupper

Grønne og røde tanker vil være naturlig å flette inn i hverdagen vår. Lese bøker og dele barna inn i
mindre grupper på den måten har vi mulighet til refleksjon og undring mellom barn og voksen. Lære
å sette ord på følelser og dermed gi de kunnskap og refleksjon over egen læring. Det å skape sine
egne historier, som kan videre brukes i rolleleken. Bevisstgjøring av hvordan vi bruker språket vårt.
Bli kjent med andre kulturer. Denne perioden skal vi bli kjent med Samer. Hvordan de lever? Hva er
en kofte? Reinsdyret har stor betydning for samer. Hvor bor dem? Hvordan ser flagget ut?

Sang, rim, regler og rytme skal være gøy. Vi øver og lærer, kanskje en ny sang?
Hakkebakkeskogen vi vil fortsette med som inspirasjon til videre lek.
Det har kommet mye snø så det vil vi benytte oss av både på ski og til aking. Fotballbanen og om det
kommer skiløyper vil vi benytte oss av dem. (spesielt når skiskolen er ferdig) Vi må også forberede
fotballbanen til vi skal ha Vintermoro i første uke i mars.
Hva og hvordan vi gjør og har det med førskolebarna vil der kunne lese via våre dagsrapper som
henges opp i garderoben.

Hilsen Nina på vegne av personalet.

