
BARNEHAGENS  FAGOMRÅDER

7.

Alle  fagområdene vil bli berørte i løpet av et helt barnehageår.
Noen måneder har vi ekstra fokus på ett fagområde, nevnt som
undertekst til kalenderen til hver måned.

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle
fagområdene skal være en gjennomgående del av
barnehagens innhold (Rammeplan:2017)
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Plutselig var vi tilbake i barnehagen igjen – etter noen

deilige sommerlige uker med velfortjent ferie.  Velkommen

til dere som har vært her før – og et spesielt velkommen til

dere nye foreldre!

Vi legger ikke all verdens planer de første ukene i det nye

barnehageåret.  Hovedmålet er at barna blir vant til

barnehagehverdagen igjen – og ikke minst at de nye barna

blir trygge, kjent med de andre barna, oss voksne, og

opplever at de blir integrert i gruppen.  Dette er selvfølgelig

de voksnes hovedansvar.

Noen få planer har vi;  som regel bugner det av bær på

denne tiden, og hva er mer naturlig enn dette fokuset.  Alle

barna skal selv få plukke de store hageblåbærene og rips fra

ripsbusken vår. Samtidig lærer nye begreper som ”moden”

”kart”, ”sur” og ”søt”. Bringebærslåtten skal danses og

synges, til tross bringebærenes lave forekomst i år.

Vennskap blir også et tema det blir naturlig å samtale om.

Fagområder i fokus:



 september 2019
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Alt vi spiser kommer fra naturen, og sensommer / tidlig

høst er tiden da blomstene på busker og trær har blitt til

frukt og bær.

Målet er å lage kortreist mat – og at barna får se og erfare

at maten vår ikke egentlig kommer fra matbutikken, men fra

jorda.  I år bugner det med rognebær, og vi skal plukke og

lage syltetøy av dem.  Men de henger høyt disse

rognebærene.  Dette skal vi få høre om i en fabel av Æsop;

«Reven og rognebærene» (oppr. druene).

September er også tiden for epler.  Vi bor ikke i et distrikt

med store eplehager, men kanskje dukker det opp noe…  I

alle fall skal vi lage eplemos (ørlitegrann sukker må vi ha)

som vi kan ha som pålegg og på sunne havrevafler og i

havregrøten.  Vi skal dele eplene, og se hva som er inni dem.

Hva skjer hvis frøene kommer i jorda tro?

Kanskje finner vi noe blåbær i skogen også?

 er nasjonal brannvernuke, fra 16. – 20. september,

ved inngangen til «stearinlyssesongen». Målet at vi skal få

besøk av en brannbil i september.

Fagområder i fokus:



 oktober 2019
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Målet for dette temaet er å bevisstgjøre barna på sin egen kropp,

og hvordan kan vi ta vare på kroppen vår?  Dette er et viktig tema

for liten og stor.  For de minste blir det også viktig å lære navnene

på de forskjellige kroppsdelene.  Dette skal vi blant annet gjøre ved

å synge sanger om kroppen og de forskjellige kroppsdelene våre, se

på en torso som vi ser et menneske innvendig, se i bøker og  bilder.

Samtidig skal vi også reflektere sammen over at kroppene våre ser

forskjellige ut.  En flott sang om temaet, er ”Du er du og du duger”.

Vi skal fokusere på at vi er likeverdige og bra nok, selv om vi er

forskjellige (òg i internasjonal uke).  Vi skal ha flere samlingsstunder

med vekt på at det at alle mennesker i hele verden er forskjellige -

og det er nettopp det som gjør oss alle SÅUNIKE,!

Selvsagt skal vi bruke kroppen vår også, blant annet med «Hopp og

sprett» med Olga.  Vi skal samtale om hva slags mat som er bra å

spise.

Internasjonal uke har vi i forbindelse med FN-dagen.  Vi skal lære

oss noen ord på alle språkene som er representert i barnehagen, og

kanskje høre en liten barnesang.   Vi satser også på en sosial

internasjonal kveld sammen, med mat fra de forskjellige landene

som barna eller foreldrene er fra, eller har tilknytning til, samt noen

formingsaktiviteter for foreldrene og barna sammen.

Mer informasjon i ukeplanene.

Mandag 7. Oktober skal de 6 største barna til et musikalsk eventyr i

Den Norske Opera (ikke hovedscenen.)

Fagområder i fokus:



 november 2019
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Temaet om kroppen vår fortsetter inn i halve november.

Nå skal vi over i den kreative høst/førjulssesongen.  Vi

skal nemlig tegne kroppen vår i full størrelse, klippe

figurene ut, tegne ansikt – .   Trond Viggos bok om

«Kroppen vår» har blitt en klassiker som vi skal lese i,

blant flere spennende bøker.

Når vi har klippet ut kroppen, skal vi lage øyne, øre, hår,

nese og snakke om hva de forskjellige kroppsdele heter.

På den ene siden skal vi tegne inn litt hvordan vi ser ut

inni (vi tilpasser noe for de minste), og på baksiden av

kroppen vår skal vi tegne mat som er bra for kroppen vår.

Samtaler og benevnelser blir viktige her - og undring;

selv om vi er litt ulike utenpå, så er vi helt like innvendige.

”Hopp og sprett” med Olga fortsetter, og kanskje tar vi

en utflukt til Leos Lekeland, for virkelig å få brukt kroppen

vår (Da pleier vi å gjøre det slik at vi tar med mat - og

vogner til de som sover, slik at vi kan være litt lenger.)

De to siste ukene starter vi med jule forberedelser; å lage

julegaver og pynt til jul.

Fagområder i fokus:



desember 2019
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Vi skal gjøre førjulstiden så rolig, men så kreativ som

mulig.  Stemningen skal vi skape med julemusikk,

forskjellige stemninger med lys, og duft av krydder og

andre aromaer.

Vi har lange juletradisjoner i barnehagen, slik som alle

andre barnehager.  Noen av disse aktivitetene er kjent for

mange; Hver dag har vi der vi tenner

lys, synger og åpner en pakke hver dag til

adventskalenderen, som til slutt blir til krybben i Betle-

hem.    Vi skal bake PEPPERKAKER,  og LUSSEKATTER

til fredag 13. desember.

Onsdag 18.12 skal vi PYNTE JULETREET. På

NISSEFESTEN torsdag 19.12. Skal vi nemlig smånissene

gå rundt juletreet og synge julesanger - en veldig typisk

norsk/skandinavisk tradisjon.  Deretter skal vi  spise

JULEGRØT -  og kanskje kommer den ”ordentlige”

 med noen smågaver. (Ingen skal bli redde!)

Det blir mer fokus på koselig innetid med

JULEVERKSTED enn lange turer i skog og mark.  Julen er

også tid for å tenke på andre;  Vi har tradisjon for å

på Universitetsplassen og gi noen

gaver til de som kanskje ikke får så mange gaver.

Vi ønsker alle en riktig GOD JUL!  Torsdag 2. januar er

det planleggingsdag, første dag for barna er fredag 3.

januar.  Velkommen til et nytt år i 2020!

Fagområder i fokus:
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Vi skal bruke et ferdig opplegg som heter

 Det er utviklet av en av Heges ….

lærere på Oslo Met.  Opplegget er beregnet på de største

barna i barnehagen.  Vi skal undre oss sammen med de

mindre barna også, tilpasset deres nivå.

Rammeplanen vektlegger barns mulighet til å utfolde

undring og utforskertrang, blant annet gjennom å arbeide

med filosofi. Samtalens betydning for barnas medvirkning

og utvikling framheves.

Forlaget sier dette:

«Å føre en samtale med barn kan av og til føles som et

avhør. En filosofisk samtale er en type samtale som åpner

opp for det underlige og interessante i hverdagen. Barna

får trening å reflektere, lytte, uttrykke seg og til å ta

stilling».

Vi håper selvfølgelig på ordentlig gammeldags snørik

Barna - og vi voksne elsker snø! -  og alt vi kan

finne på med den, og utfolde oss i den:

 -  Vi kan lage snølykter, snøengler og snømenn

 -  Vi kan ake i akebakken vår, og i en større på

 sportsplassen

-  Vi kan gå på ski og skøyter når det er is

-  Vi kan lage snøborg, eller igloo og labyrint (som begge

 trenger masse snø.)

    Vi gleder oss allerede!

Fagområder i fokus:



februar 2020
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Det er første gang vi har dette temaet, og vi fortsetter med

det også denne måneden. Vi skal nå fordype oss litt mer i

de forskjellige følelsene barn – og mennesker – opplever.

Et verktøy vi har tilgjengelig, er legemliggjort i bamsene som

representerer røde og grønne tanker.

Dette verktøyet blir brukt av mange instanser som jobber

med barn. Det skal bidra til å øke tanke- og

følelsesbevisstheten hos barn.

I tillegg skal vi bruke bilder som viser mennesker i

forskjellige sinnstemninger og situasjoner.  Her skal vi øve

oss på å tolke ansiktsuttrykk og mimikk.  Det skal bli

spennende å jobbe med dette temaet!

Søndag 23. februar er det fastelavnssøndag, og vi baker

boller og lager fastelavnskafé fredag 21. februar.

 for de 6 største barna.

I skrivende stund vet vi ikke hvilken ukedag det blir.

Mulig noen endringer i månedsplanen underveis, følg

med på ukjeplanene!

Vi fortsetter med vinteraktivitetene - se januar

måned.

Fagområder i fokus:
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Dette er en klassiker av en historie som har fulgt

generasjoner av barn helt fra 1950-tallet.  Alt er

tilsynelatende en idyll og alle lever i glede og fred med

hverandre.  Men ikke alle passer inn;  De tre røverne er ikke

så snille, og tante Sofie er altfor streng!

Men noen avgjørende hendelser gjør at de endrer seg

Hvorfor, kan vi undre oss?

Jo, byen får bruk for dem som brannmannskap under

brannen i tårnet til Tobias.  De blir vist tillit,  respekt og

nestekjærlighet, og de opplever at de er til nytte for andre.

For et idealsamfunn!

Denne første måneden skal vi bli kjent med historien og alle

de morsomme sangene gjennom den klassiske boken.

 Vi skal høre historien på CD, og vi skal etter hvert også se

og høre noen klipp på Youtube.

Uke 12: Foreldresamtaler.

Fagområder i fokus:
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Kardemommeby er et lite velfungerende samfunn.  Alle og

enhver har sine oppgaver og yrker.  Vi skal se litt

nærmere på yrkene som framkommer i skuespillet, og lære

oss sangene om dem.  Vi skal også leke dem sammen med

kostymer og rekvisitter, flere ganger.

Barn lærer best gjennom lek!  vi at vi og barna blir

inspirerte til å videreføre disse karakterene inn i barnas

lek.

Her er noen av yrkene som er i skuespillet

Trikkefører Syversen
Politimester Bastian
Metereolog (Tobias i tårnet)
Røvere – er det noen jobb da?
Barberer
Brannmester,
Sirkusdirketør
Slakter
Baker

Vi skal også snakke om hvorfor vi feirer påske – og

selvsagt ha påskeverksted.

Torsdag 2. april har vi GUL DAG, der vi spiser gule ting,

og har på oss noe gult, hvis vi har.

Påskekafé med foreldre fra

15.30 – 17.00

Fagområder i fokus:
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- nå blir det barnas fest!  Vi skal

snakke om hvorfor vi feirer 17. mai, og se på den og lære

oss den fine ræppesangen om 17. mai som ble laget til

200-års jubileet.  Vi skal få se bilder av kongen og

dronningen vår, og se på slottet hvor de bor. Ingen 17. mai

uten de fine 17. mai-barnesangene som vi skal lære oss.

17. mai-verksted – det blir gøy med farger i rødt, hvitt og

blått! Og hva er egentlig et barnetog – går det på skinner

mon tro?  Kanskje vi må øve oss litt….

Vi fortsetter å øve på de av sangene og yrkene som

fascinerte barna mest i forrige måned.  Men resten er

hemmelig……..

At barna og voksne skal ha en innflytelse på innholdet i

barnehagen, er nedfelt i Barnehageloven og Rammeplanen.

En måned av årsplanen pleier vi å utfordre dere foreldre til

å komme med  direkte innspill til månedens tema. Ta

gjerne utgangspunktet i noe dere ser barna er opptatt av,

eller spør dem direkte. Det kan være alt fra kjøretøy til

insekter.

Fagområder i fokus:
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Tradisjonen tro skal vi fordype oss i fenomener i naturen

som omgir oss som, luft, vind, varme, kulde og grønt som

gror.

Samtidig skal vi undre oss sammen;  hvordan vet plantene

at de skal vokse oppover?  Hvordan kan vi kjenne luft når

vi ikke ser den?  Nærmere beskrivelser kommer i

månedsbrevene.  Vi skal få inspirasjon av Andreas Wahls

bok, og gjøre aktiviteter inne som ute.

Samtidig må vi gjøre forberedelser til den store

sommerfesten, tegne VELKOMMEN skilt, pynte og plukke

blomster.

Førstehjelpskurs for ansatte og foreldre (gratis)

Fagområder i fokus:
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07:30 - 08.15 Frokost
Barna kan spise frokosten sin i barnehagen fra
de kommer, og til kl. 08.15.
08.15 til kl. 09.00, lekegrupper

09:00: SPROFF-grupper for førskole-
barna TI + ONS + FRE
Språkrelaterte samlingsstunder for alle
hver dag.

10:00 -11:30
Prosjektarbeider, utetid,
forming, tur i skogen/leke-
plassen.
Frilek og voksenstyrte
aktiviteter.

11:30 - 13:00 Sovetid / hvilestund
De minste barna sover ute. Noen
hviler . Hvilestund for resten ca. ½
time med lydbok eller rolig musikk.

11.30 - 13:30 Frilek, bordaktiviteter eller
prosjektarbeid for dem som ikke sover.

13:00 Hovedmåltid
Vi lager og serverer mat. (varm middag 3 dager i uken.)

Menyen vil stå for hver dag på ukeplanene
Maten skal være sunn og næringsrik , gjerne lages av bunnen av, med aktiv

deltakelse av barna. Drikke skal være melk eller vann..

14:15 - 17:00
2. Lek /Lekegrupper
ute eller inne

Frilek eller
tilrettelagte aktiviteter
som;
- språkgrupper
- lesestund
- spillgrupper inne eller .

16:45 - 17:00
HMS-relaterte rutiner.
Barnehagen stenger

10.30 - 11.00 Fellesmåltid ute eller
inne. Barna spiser medbragte matpakker

16:45
Seneste henting av barna
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