PERIODEPLAN FOR SOMMERFUGLENE:
NOVEMBER OG DESEMBER
-SOSIAL KOMPETANSE
Fokus:

Samarbeide og si stopp/nei

Mål:

Legge til rette for at barna kan hjelpe
hverandre og samarbeide, og på denne måten bidrar det til at de
lettere kan løse konflikter og klare større oppgaver sammen.
Gi barna et verktøy (ord og tegn) for på en tydelig måte å kunne
forsvare seg og sine interesser med akseptabel atferd.

Sanger/regler:

Ro-ro-ro din båt
En ring av gull

Bøker:

Kanin og pinnsvin

Aktiviteter:

Ormen den lange
Følg fargen – en aktivitet hvor man
løper på grønn og stopper på rødt.

-REALFAG
Enkle erfaringer med tall og telling
er viktig første skritt for å utvikle
en god tallforståelse. God
tallforståelse er grunnleggende
for å kunne se og beherske
tallsystemer, og for å kunne
utvikle gode og hensiktsmessige
regneferdigheter.

Fokus:

Telling

Mål:

Få daglige erfaringer med telleremsa opp til 10. Samt få erfaringer
med å parkoble tall og objekter

Sanger:

Petter slår med hammer

Fem små apekatter oppe i et tre
Fem små apekatter hoppet i senga
Bøker:

Geitekillingen som kunne telle til ti

Aktiviteter:

Ved håndvask- vi teller og vasker ti fingre
Fem små apekatter hoppet i senga

-ADVENT OG JUL
Førjulstiden er ofte en hektisk tid og det er derfor viktig
for oss å skru tempoet ned i barnehagen og kose oss med
juleforberedelsene fremfor å stresse. Vi vil skape en
koselig og stemningsfull tid fylt av forventninger, glede,
smaker, lukter, «hemmeligheter» og morsomme aktiviteter.
Fokus:

Advent, tradisjonelle juleforberedelser og jul.

Mål:

Skape førjulsstemning og hyggelige og rolige dager. Vi skal kose oss
med tradisjonelle juleforberedelser, samt på en enkel måte få
kjennskap til hvorfor vi feirer jul.

Sanger og regler:

På låven sitter nissen
Når nettene blir lange
Jeg gikk meg over sjø og land
Pepperkakemannen

Forming:

Lage julehemmeligheter
Bake pepperkaker og lussekatter

I samlingene i desember skal trekker vi kalender, teller dager igjen til jul og synger
julesanger. Vi skal også ha felles adventsamling med Marihønene.

