TID

EMNE

MÅL

ARBEID

Snø aktiviteter
Skiskolen starter
for Tigerbarna
Sydentur
Form og Farge

Inspirere til lek og
glede.
Legge merke til
aktiviteter vi kan gjøre
på vinteren kontra
sommeren.
Utvikle språk, fantasi,
og kreativitet
Lære navn på farger og
former

Voksen deltakelse i barns lek
Språktrening
Lek med farger og former.
Maling/ tegning
Tigerbarna begynner med
skoleforberedende oppgaver
Observerer årstiden.
Forskjellig klima, forskjellige
aktiviteter/ sommer/vinter.

FEBRUAR

6 februar, Samenes
dag
Skiskole,
Vinteraktiviteter
Aktivitetsdag ute
Språkutvikling

Tegne samisk flagg.
Bruke kroppen og leke i Ake
aktiviteter ute
Felles aktiviteter ute / inne
Fysisk aktivitet, lek og moro.
Lese bøker, leke med ord

MARS

Karneval 3 mars
TEMA: Urbefolkningen i
Norge : SAMER
Språkutvikling

Hvorfor feirer vi
Karneval ?
Vi snakker om samene
og får kunnskap om
Norges urbefolkning
Felles aktiviteter
Utvikle språk,
kommunikasjon og
tekst.
Lære om tradisjoner
Undre seg / filosofi
Etikk og kultur

JANUAR

Snakke om karnevalets
betydning for Fastelaven.
Kle oss ut. Synge og danse
Snakke om livet til samene
Lese samisk eventyr
Lese bøker
Forming, veving, snekring
Lage samisk mat.
Bruker hendene, tanker og
kreativitet til å lage noe for å
glede andre og seg selv
Tur til Bygdøy

APRIL

MAI

JUNI

Påske forberedende
aktiviteter
Påskeferie
Påskefrokost med
besøk av foreldre
Utelek
Språkutvikling
17 Mai
Vi besøker Stranden på
Høvik
Språkutvikling

Være mye ute
Dra på turer
Sommer fest

Tradisjoner
Utvikle språk og
lyder
Fonologisk
bevissthet

Ulike aktiviteter
Vi tar fram sykler og hopper
paradis
Leser bøker, synger sanger
Spiller språkspill
Rime, klappe stavelser og lytte
ut lyder i ord.
Vi lærer om hvorfor Synger sanger knyttet til
vi feirer
nasjonaldagen. Tegner flagg
nasjonaldagen.
Drar på litt lengre turer med
Livet ved sjøen,
hele gruppen
snakker om skjell,
Fanger krabber, klatrer og
sjøfugl/fly, krabber leker i strandkanten.
osv.
Nye ord
Oppleve steder
Vi øver oss til sommerfesten
utenfor
Tur til Frognerparken
barnehagen, få nye Fotballkamp
inntrykk.
Sommerfest
Mestringsfølelse
Vi samler blomster og småkryp.
Hukommelse
Lære om naturen
om sommeren
Kunst,
Vigelandsparken og
kulturminne

PERIODEPLAN FOR VINTER OG VÅR 2022
Endelig er vi godt i gang igjen!
Nå ser det ut til at samfunnet åpner seg mer og mer, og det blir deilig. Derfor
satser vi på en del besøk utenfor barnehagen når det nærmer seg sommer igjen.
Vi starter året med form og farge. I rammeplanen står det at barna skal få
estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter
som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon. Barna skal
støttes i å være aktive og skape egen kunstneriske og kulturelle uttrykk.
Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at
barna får være sammen om og oppleve og skape kunstneriske og kulturelle

uttrykk. Vi skal lære fargenavn utover primærfargene og navnet på ulike former.
Vi ønsker med dette å videreutvikle tegne og maleferdigheter hos barna. De
velger ofte mye av det samme og vi håper dette vil inspirere dem til å prøve nye
aktiviteter. Det er en fin trening for øye hånd koordinasjonen å holde på med
tegning og maling og styrker samtidig barnas kreativitet.
Ettersom det er OL i år, må vi jo arrangere vårt eget OL som finner sted onsdag
16. februar. (Hvis vi får beholde snøen da) Vi tenner OL ilden og det vil bli
skirenn med ulike disipliner og bespising av pølser og drikke etter
premieseremonien. Har du fri den dagen – er det bare å finne frem bjella, det er
her det skjer….
I år har vi valgt å ha et felles tema på huset - Norges urbefolkning – Samene.
Dette er et tema som vi også har hatt tidligere og vi henter opp igjen gode
aktiviteter som vi gjennomførte da. Vi skal la barna lære om samenes liv, både i
førtid og nåtid. Lære om næringsvei, matkultur, musikk, håndtverk og klesdrakt.
Forhåpentligvis kan vi ha lasso kasting ute, sette opp lavvo og lage mat på bål bl.
annet. Vi ønsker med dette tema å gjøre barna kjent med samisk språk, kultur,
levemåter og verdier, og at vi har en urbefolkning i Norge.
Vi skal gjennom hele dette halvåretogså ha et spesielt fokus på språk, utvikling
og uttale. Vi skal lese mye bøker, leke med ord, stavelser og rimord. Vi skal skape
et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke
språket og kommuniserer med andre. Vi skal invitere til ulike typer samtaler der
barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål. Støtte
barnas lek med og utforskning av skriftspråket.
Alt vi gjør dette halvåret kommer til å gå litt over hverandre og er avhengig av
hvor interessert barna blir i temaene. Så vi holder på så lenge interessen er til
stede. Kanskje dukker det også opp andre ting barna blir interessert i underveis.
Vi gleder oss til å jobbe videre med denne flotte gjengen

Hilsen Marianne, Henriette, Lena og Marthe

