Periodeplan Petter Sprett
Uke: 6 – 10
Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst.
Tema: Hakkebakkeskogen og Følelser.

Denne perioden skal vi ha fokus på fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst.
Rammeplanen sier dette:
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 stimulere til
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.
I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som
kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal
invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk.
Dette kommer barna til å gjøre ila perioden:
-

Bruke eventyr med plasseringsord.
Barnemøter, vi deler barna inn i mindre grupper der vi tar opp aktuelle temaer. Når vi har
barnemøter er det lettere å få alle til å prate og si det de føler.
Vi skal på bokstavjakt. Barna skal lete etter bokstaver. Dette kommer til å skje både inne og
ute.
Vi skal skrive i snøen.
Ha mer fokus på spill, sette oss i mindre grupper med barna å spille.
Lære oss litt mer om forskjellige nasjonaliteter.
Rim og regler. Barna får hvert sitt regelkort som vi kommer til å bruke ut barnehageåret.
Lesestunder, Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen vil bli brukt.
La barna skrive navnet sitt på data.

Ellers fortsetter vi å ha fokus på lek, vi gir barna tid til å leke. Lar de gjøre det de ønsker. Det er under
leken barna også kommuniserer mest, de lærer seg til å forholde seg til andre og samarbeide.
Vi ser at denne gjengen med 4 og 5 åringer som vi har er så glad i å ake, at vi kommer til å fortsette å
bruke jordet ved barnehagen å ake på når vi har turdager. Vi har brukt baken ned mot fotballbanen
mye denne vinteren, det er helt supert å kunne gjøre uteområdet vårt litt større på den måten.
I hver periode er det jo som oftest en feiring eller to, denne perioden intet unntak. Vi skal ha både
Regnbuefest og VM – Vintermoro denne perioden. Følg med på døra for mere info.
Vi skal også markerer Samenes Nasjonaldag 6.februar.
HA – MED – DAGEN er viktig for barna, så prøv å husk at den kommer allerede første torsdag hver
mnd. Førstkommende er da altså 7.ferbruar. Det er fint om dere holder leker hjemme utenom disse

dagene, da vi ser at det har «sklidd» litt ut igjen med at barna har med seg leker de vil vise. Det blir
veldig urettferdig for de som holder seg til ha – med – dagen og skaper ofte mer diskusjoner enn
glede.
Det er igjen to ganger på skiskolen, 6.februar og 13.februar. Så langt har ingen glemt ski denne
dagen, så fortsett med det!
Vi ser at barna har stor glede av skiskolen, alle er kjempe ivrige og glade når vi holder på. Barna lærer
mye på kort tid. Vi håper å kunne fortsette med ski i bhg etter skiskolen, dere får info de dagene vi
ønsker at barna har med ski.
Om det er noe dere lurer på, må dere bare ta kontakt med en av oss 

Hilsen Marte V., Mette og Marthe T.

