Periodeplan for Loppekassa våren 2021
Hei alle sammen!
Hvor ble egentlig januar måned av? Dager og uker går unna i høyt tempo, men det
er vel noe som heter at tiden flyr fort når man er i godt selskap? Og i godt
selskap, det er vi uten tvil! Vi er jo sammen med de fineste barna, og dessuten
trives vi godt sammen vi voksne også"
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Høsten har i det store og hele gått ganske så rolig for seg på Loppekassa.
Oppstarten gikk greit for alle sammen; litt gråt var det i starten, men ikke mer
enn det vi må regne med på en småbarnsavdeling. For første gang siden
Loppekassas spede begynnelse, er det flest gutter på avdelingen. Vi funderte litt
på om det kom til å påvirke leken; ville det bli et høyere tempo med løping og
klatring «høyt og lavt»? Det har vi absolutt ikke merket noe til. Barna leker
veldig godt sammen og viser stor omsorg for hverandre. De liker godt å bygge
med duplo, leke med biler, tog, dyr, figurer og puslespill. Lese bøker, synge og
danse er også noe de tydelig viser at de trives med. De lærer seg nye sanger på
et øyeblikk og selv om de verbale ferdighetene er litt ulike, er ikke det noe
hinder akkurat.
Det var så klart leit da Marthe sluttet, men vi må regne med at det blir
utskiftninger innimellom. Vi har uansett fått en super arvtaker i Marta, så
overgangen har gått veldig greit for oss alle. Fra og med januar, gikk Eiril over
til Huskestua – heldigvis er barnehagen så liten at vi møtes både titt og ofte.
Grunnen til at hun byttet avdeling, er at vi har hatt en ledig plass i hele høst. Nå
varer det ikke lenge før plassen fylles opp av Isak på 1 ½ år – vi gleder oss stort
til å bli kjent med han og ønsker han og familien varmt velkommen"
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Vi er nå godt i gang med Thorbjørn Egner. ”Dyrene i Afrika” er en stor hit om
dagen, og vi prøver så godt det lar seg gjøre å få Loppekassa til å ligne en jungel.
Vi snakker og ser på bilder av papegøyer, bavianer, elefanter, løver osv., og vi har
selvsagt smakt både på kokosnøtter og bananer. Det er utrolig hvor fort barna
plukker opp fakta og hvor fasinerte de blir av dyrene. Spesielt har elefanten
gjort et stort inntrykk, men det tror jeg skyldes Randis kreative påfunn med å
lage elefanter som barna kunne leke seg litt med. Vi ser fram til å fortsette med
dette temaet og håper inderlig at vi kan gjennomføre forestillingen som planlagt,
slik at vi kan vise dere det vi har jobbet med denne vinteren.
Når det gjelder resten av periodeplanen, er det Marta som har lagt ned det aller
meste av arbeidet med den. For meg gjenstår det bare å si: VEL LEST!
LOPPEHILSEN FRA RANDI, MARTA OG MARIT

Januar- februar- mars
Tema:

Thorbjørn Egner
Begrunnelse:
Thorbjørn Egner er en sentral skikkelse i vår kultur og da særlig den norske
barnekulturen. Vi har valgt å fordype oss i særlig en sang, «Dyrene i Afrika»,
men også andre deler av hans forfatterskap.
Her vil vi kunne utforske både dyr fra andre land, bruke fantasi og kreativitet.
Mål:
Å bli kjent med litt av Thorbjørn Egners diktning gjennom sanger rim og regler
Støtte opp om barnas språkutvikling gjennom bevist bruk av sanger, rim og
regler og ved bruk av konkreter og bilder av f.eks «Ukas ord» i samling.
Hva gjør vi:
ü Ukas ord
ü Vi bruker konkreter ved fortelling av historier/sanger/regler
ü Formingsprosjekter
ü Samling/sangstund.
ü Invitere foreldrene til forestilling ved slutten av prosjektet
Fagområder:
ü Kommunikasjon, språk og tekst:
«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får
utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold
av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk,
språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og
tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med
språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig nysgjerrighet,
bevissthet og utvikling.

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av
tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap,
refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til
utforsking av både muntlige språk og skriftspråk»
-rammeplan for barnehager-

ü Kropp, bevegelse, mat og helse
«Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og
sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne
forutsetninger.»
-rammeplan for barnehagerü Kunst, kultur og kreativitet.
«Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen skal legge grunnlag for
tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna
få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert
på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon.
I arbeidet med fagområdet skal personalet stimulere barnas
nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser,
utprøvinger og eksperimentering.
Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative
prosesser og uttrykk.
-rammeplan for barnehager-

Mars- april- mai- juni.
Tema

Fysisk aktivitet og helse

Begrunnelse
I dagens samfunn er det lett å bli passiv og stillesittende. Barna har andre tilbud
som dataspill, ipad og tv titting som kanskje foreldregenerasjonen ikke hadde.
Vi ønsker å sette litt søkelys på fysisk aktivitet og viktigheten av å være aktiv
og ha et sunt kosthold.
En god, grov-motorisk kroppsbeherskelse gir et godt grunnlag for videre læring
og utvikling.
Mål:
Vi ønsker å stimulere barnas grovmotoriske ferdigheter ved å bruke ulike
underlag og bevege oss i ulike terreng.
Vekke barnas nysgjerrighet på hvordan mat/ grønsaker blir til.
Hva gjør vi:
ü Hinderløyper ute og inne
ü Turer ute i skog og mark

ü Bevegelse på ulike typer underlag
ü Søkelys på sunn mat/kortreist mat.
ü Så/plante vår egen mat
Fagområder:
ü Kropp, bevegelse, mat og helse
«Vaner og handlingsmønstre tar formallerede fra tidlig alder. Gode vaner
som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til
rett for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur,
mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal
inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial
samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler
bevissthet om egne og andres grenser.

Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til
å spise mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan
bidra til god helse»
-rammeplan for barnehageü Nærmiljø og samfunn:
«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for
videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.
Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å
gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.»
-rammeplan for barnehagerü Natur, miljø og teknologi:
«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens
egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk
mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at
barn blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer
evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
Barnehagen skal legge til rett for at barna kan få et mangfold av
naturopplevelser og få oppleve naturen som en arena for lek og læring.
-rammeplan for barnehager-

I tillegg vil vi også være innom temaer som:
ü Samenes dag
ü Påske
ü 17.Mai

Tradisjoner og merkedager:

04.01: Planleggingsdag for personalet
05.02: Feire samenes nasjonaldag (06.02.)
19.02: Karneval
10.03: Forestilling for foreldre (NB: Fra kl. 15.00)
25.03: Påskefrokost for foreldre (NB: Fra kl. 07.30)
26.03: Siste dag før påskeferien
06.04: Første dag etter påskeferien
??? : Dugnad
13.05: Kr. Himmelfartsdag, barnehagen er stengt
14.05: Planleggingsdag for personalet, barnehagen er stengt
10.06: Sommeravslutning for barn, foreldre og ansatte
??.06: Sommertur
09.07: Siste dag før sommerferien
02.08: Første dag etter sommerferien

BARNEHAGEN ER STENGT I UKE 28,29 OG 30

GOD SOMMER!

