Halvårsplan for Knerten 2021
Måned
Januar

Aktivitet
Vinteraktivitet

Sjørøverfest

Mars

Påske

April

Kroppen min.
Foreldresamtaler.

Dette bildet av Ukjent

Mai

17. mai og vår

Praksis
Vi koser oss mye ute i
snøen.
Håper på en god
vintermåned i januar.
Barnehagens uteområder er
godt egnet for gøye
aktiviteter.
Vi synger barnesanger i
samlingsstund og leser blant
annet eventyret om
Gruffalo.
Vinterbilde.
Vi synger sjørøver sanger,
mye kaptein Sabeltann.
Sjørøverfest, der vi kler oss
ut som sjørøvere og vi bakre
noe godt på kjøkkenet.
Eventyr om kaptein
Sabeltann.
Vi lager sjørøverhatt.
Vi lager påskepynt.
Vi synger vårsanger og
påskesanger.
Vi leter etter påskeegg.
Vi går på påsketur, griller
pølser og pinnebrød på bål.
Enten i barnehagen eller på
tur.
Vi synger sanger om
kroppen vår i samlingsstund.
Vi synger sanger med
bevegelser.
Jeg starter med
foreldresamtaler.

Vi markerer 17. mai i
barnehagen. (hvis det ikke
er restriksjoner som gjør det
vanskelig).vi synger 17. mai
sanger og vårsanger.

Juni

Sommer

Juhu Første sommermåned.
Vi leker mye ute i all slags
vær. Vi går tur og kjøper is.
Vi synger sommersanger og
forteller eventyr i
barnehagen.
Årets sommerfest skal vi
også ha.

Våren på Knerten!
Samlingsstund: Vi har samlingsstund på Knerten hver dag. Da synger vi, forteller eventyr,
og koser oss. Samlingsstund er et av dagens høydepunkt. Barnes titter i en ring på gulvet og
følger nøye med. De er veldig glad i sanger med bevegelse, dette er noe vi prøver å ha hver
dag. Sanger med bevegelse er bra for språkinnlæring, og bra for motorisk utvikling. Knerten
barna er engasjerte og lydhøre på samlingsstund.

Måltider: Vi har varmmat to dager i uken. Det er det veldig mange av barna som koser seg
med. Vi synger alltid før vi spiser og vi øver på bordskikk og på å spise maten selv. Det kan
ofte bli litt gris, men det er en viktig del av læringen å kunne spise selv. Etter sovetid er det
et lite fruktmåltid, da får også barna som er mer sultne tilbud om en skive eller et
knekkebrød.

Lek: Leken er sentral på Knerten. Vi anerkjenner lekens egenverdi. I rammeplanen står det:»
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en
arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling….». Dette er noe vi
legger vekt på. Vi har mye tid til fri lek, inne og ute. Vi legger også vekt på at barna skal
oppleve oss voksne som trygge og gode. Det skal være mye kos, klem og humor på Knerten.
Vi legger vekt på at alle barna skal bli sett og oppleve seg verdifulle akkurat som den
personene de er.

Motorisk Utvikling: Uteområdet til barnehagen er stort og variert. Det er bakker,
busker,trær, ulendt terreng bak barnehagen, en fin hekk, som vi etter hvert skal bruke som
en «jungel». Kanskje gjemme noe i «jungelen» bare for å gjøre det spennende for barna å
bevege seg. Vi har puter og diverse materiell som vi bruker til å utfordre motorikken inne på

avdelingen. Dette er noe som barna liker veldig godt. Vi bruker også samlingsstund til litt
enkel trim og motoriske øvelser.
•
•
•
•

I følge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna opplever trivsel, glede og
mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute året rundt.
Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske
egenskaper.
Blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne
følelser,
Setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser.

Vi håper på en fin vår på Knerten og at vi kan holde oss på gult nivå og aller helst komme i
normal gange til sommeren. Vi takker for et fint foreldre samarbeid. Ikke vær redd for å ta
kontakt hvis dere har spørsmål om hvordan vi jobber, eller lurer på noe i forhold til barnet
ditt sin utvikling. Vi er her for ditt barn og for dere <3
Klemmer fra : Silje, Thea Marie, Nora, Andrea og Trine

