PERIODEPLAN FOR MAI OG JUNI SOMMERFUGLENE:
-REALFAG
Design handler om bilder, former og konstruksjoner. Å beskrive
geometriske former og mønster og å lage nyttegjenstander eller
prydgjenstander.
Fokus:

Design

Mål:

Voksne setter ord på barnas design og
bruker matematiske begreper i
hverdagen, barna skiller mellom like
og ulike og kan kjenne igjen noen
geometriske former

Former:

Trekant, firkant, sirkel og kvadrat

Mønster:

Noe gjentas regelmessig i en bestemt orden
eller rekkefølge

Sanger:

A ram sam sam
Min hatt den har tre kanter
Aktiviteter:

«Tegne, bygge, lage», puttekasse, puslespill, k
konstruksjonslek, Kims lek

Forming:

Lage mønster av naturmateriale på tur
Lage blomster med bilde av barna i
Lage egne figurer av trolldeig
Plastelina, male, lime geometriske figurer

-SOSIAL KOMPETANSE
I konflikt kan man trenge tid til å forstå hva som har hendt. Å
bli sint og lei seg er lov, men av og til kan enkel berøring eller
tid for seg selv være nødvending for å forstå hva som
skjedde. Ved å arbeide med avkobling og skape en rolig
atmosfære kan vi forebygge konflikter i barnegruppen. Vi kan
oppfordre barna til å ta hverandres signaler og hjelpe dem å
finne løsninger når de er uenige.

Fokus:

Roe seg og snakke sammen

Mål:

Bruke ord i stedet for gråt, og se på det andre barnet.

Aktiviteter:

Hvilestund med dempet belysning, klassisk musikk og berøring
Barna masserer hverandre
Edderkoppmasasje

Sanger:

Er du veldig sint og vet det. Ja, så snakk!!
Lille Petter edderkopp

- 17.MAI OG SOMMER

Fokus:

Uteliv, alt som gror

Mål:

Gi barna erfaringer med årstiden gjennom varierte og gode
opplevelser ute
Bli kjent med 17. mai feiring gjennom film og bilder.

Aktiviteter:

Turer i skog og mark, vi plukker med oss spennende ting vi finner i
naturen
Vi lager terrarium med småkryp og mark
Vårleker
Vannlek

Sanger og regler:

Ja, vi elsker
Blomster små
Fløy en liten blåfugl

Forming:

Lage 17. mai pynt

