Halvårsplan
Knerten, høsten 2020
Måned
August

Tema
Kjente barnesanger

September

Gårdsdyr

Oktober

November

Desember

Utførsel
I tilvenningsperioden synger vi mange sanger, som
barna er kjent med hjemmefra.
Som naturlig del av hverdagen, vil vi snakke om dyr
samt synge sanger om de vanlige dyr på gårdene. Vi vil
lære oss hvilken lyd de ulike dyrene lager samt hva
hvert dyr bidrar med til oss.

Yoga

To ganger i uka vil vi i samlingsstunden lage
småbarnsyoga inspirert av disse dyrene.

Kroppen

I samlingsstunden, vil vi snakke om kroppen og dens
ulike deler og funksjoner. Vi skal gjennomføre
gjentakelses-lesing med boken «Lars er Lars», som
barna til slutt blir skikkelig godt kjent med og kan bli
med på å gjenfortelle den.

Vann

Uke 38: Brannvernuke.
Vi skal leke brannmenn og -kvinner og lære, hva vi skal
gjøre om det oppstår brann.
Knerten forvandles til Atlantis, som er historien om
byen, som sank. Vi skal snakke om dyr i vannet, lage
eksperimenter, pynte opp avdelingen og selvfølgelig
kose oss ekstra i regnet (som vi håper kommer).

Yoga

Det vil bli yoga opplegg et par ganger i uka med
inspirasjon fra vann.

Årstider

I samlingsstunden vil vi snakke om, hvorfor bladene
faller av treene, vi vil se på været ute og snakke om
årets gang.
Klovnene flytter inn på Knerten, og vi håper klovneriene
flytter med. Her skal vi snakke om løvetemmere,
sjonglører og klovner, samt kanskje prøve oss på en
scene selv.

Sirkus

Yoga

Opplegget denne måned vil bli inspirert av de ulike
klovnerier og følelser til klovnene i sirkus.

Følelser

Samlingsstunden vil ha fokus på grunnfølelsene, vi alle
opplever. Vi vil øve oss på å sette ord på de ulike
følelsene samt lære å kjenne de igjen samt benevne de
gjennom steg for steg-materialet.
Vi synger klassiske julesanger og lager gaver med barna.
Vi skal kose oss og ha nissefest i barnehagen, samt
snakke om hva julen er for noe.

Jul

