Periodeplan; Petter Sprett
Uke 11-15
Fagområdet; Natur, Miljø og teknologi
Tema; Hakkebakkeskogen og følelser

I følge rammeplanen kan opplevelser og erfaringer i naturen 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. Blant annet gi
dem kunnskap om dyr og dyreliv og gode opplevelser med friluftsliv. Osv.
(Rammeplanen, s.52-53, 2017)
Dette kommer til å være i fokus ila perioden;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landart ute
Resirkulering
Søppel i naturen – ta var på miljøet rundt oss
Natur spill
Bruke naturmaterialer til å skape med
Hvordan behandler vi insekter og dyr i naturen
Vårtegn
Eksperimenter
Fugler

Ellers videre ila av perioden vil vi ha fokus på hakkebakkeskogen, følelser og lek
med udefinerte materialer. Vi fortsetter med konkreter på avdelingen og i
samlinger og barna får leke med konkretene etterpå. Vi ser tydelig verdien av å
tilby barna udefinerte materialer der de må bruke fantasien og lekekodene
aktivt i hverdagen. Ila perioden vil det komme dokumentasjon på veggene i
barnehagen fra aktiviteter vi har hatt i ila perioden.

På turdagene vil vi være på jakt etter vårtegn og lytte etter fuglesang og være
obs på det som ikke hører til i naturen.
Nå er skiskolen over for denne gang, men som sagt vil vi prøve å bruke skiene
nede på fotballbanen. Kommer info om hvilke dager dette blir.
HA – MED – DAGEN er viktig for barna, så prøv å husk at den kommer allerede
første torsdag hver mnd. Førstkommende er da altså 7.mars.
Nå som det begynner å bli varmere ute er snøen veldig vått så viktig at alle har
med seg regnbukse med strikk og gjerne et ekstra par med votter/hansker som
tåler vann.
Vi ser frem til en spennene perioden sammen med barna 😊
Er det noe dere lurer på er det bare å ta kontakt!

Hilsen Marte T, Mette og Marte V

