MÅNEDSPLAN «STJERNE» APRIL 2019
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Hva har vi gjort i mars:
Turdager i mars:
6/3 – førskolebarna på tur til skolen- lesestund og uteleik med 1 og 2 klassen.
Realfag: mengde, regning og former.
12/3 -Barnehagedagen. Mange forsøk og vi spiste maten vår i Gapahuken.
19/3 Tur til «Rappeleringsplassen», tema vårtegn og vennskap. Kosa oss i fint vær
med klatring og kliving samt mye vårtegn som edderkopper, knopper og bare
flekker
26/3 Turdag i nærmiljøet
I steg for steg har vi jobbet med tema «Vi trener empati».
Ellers har vi hatt diverse aktiviteter inne som ute innen realfag. Forkersamling
hver fredag samt at barna selv er ivrige i bygg og konstruksjonslek

Tema april:
-

Vår og vårtegn
Steg for steg, vi trener empati
Påske

Mål:
-

-

Vår/ vårtegn : få kjennskap til forandringer som
skjer i naturen om våren. Dyr og dyreliv
Steg for steg: øke barns sosiale kompetanse
gjennom å øve på ferdigheter i empati, vise at
de bryr seg, problemløsning og mestring av
sinne i sosiale sammenhenger, uhell eller
planlagt handling, være hjelpsom.
Påske: Gi barna kjennskap til og markere
merkedager, høytider og tradisjoner i den
kristne kulturarven, og andre religioner og
livssyn som er representert i bhg.

Steg for steg: blir gjennomført av Kari på mandager
Hva skal vi gjøre i april:
I tillegg til at vi jobber med temaet vår og
vårtegn, vi skal ut å oppsøke vårtegnene og
hva er vårtegn?
Vi skal fortsette å jobbe med steg for steg
og temaet empati. Forståelse for andre og
hvilke følelser har vi?

Realfag:
Med bakgrunn i at Hemne Kommune er en realfagskommune vil det overordnet tema i
barnehagen være realfag. Dette vil være et gjennomgående tema på alt som blir
gjennomført i barnehagen, det være seg, samlinger, aktiviteter, turer osv. Barnehagen
vil da jobbe ut fra disse to fagområdene i rammeplanen: Antall, form og rom og Natur,

Førskolegruppa: Vi jobber med boka «Trampoline»
Mål med førskolegruppen er å gi barna en felles
kunnskapsmessig plattform innen ulike temaer de vil
møte i skolen.
Tema: Stavelser og rim
Mål: Få erfaringer med stavelser, lytte ut stavelser i
Samtnavn, få erfaringer med å lytte etter lyder og
eget
grytme i ord
Rim: Få kjennskap til rim, tøyse og tulle med språket,
lytte etter å gjenkjenne rim.

Informasjon:
 Vi er mye ute, viktig at barna har tilstrekkelig med klær etter årstiden. Sjekk at dresser og bukser har strikk.
 Vi jobber med tegn til tale og vi vil hver dag ta for oss et nytt tegn som vi vil øve på. Dette vil bli hengt opp på tavla i garderoben. Legger ved på
månedsplanen månedens tegn, slik at også dere som foreldre kan se hvilke tegn vi øver på.
 Påskefrokost den 5 april fra 7.30 -9.30
 Skolebarna kommer på besøk og skal ha natursti i barnehagen den 10/4-19
 1. MAI stengt
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