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AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2019

RØDKLØVER



Byen vår
- Huset mitt









Uteuke for Bamseklubben






Bli bedre kjent med byen vår
Snakke om hvor vi bor i forhold
til hverandre
Skape nysgjerrighet på former,
avstander og ulike størrelser
Bli bedre kjent med ulike
geometriske figurer
Bli kjent med nye begreper,
sentrum, gater m.m.









Kommunikasjon, språk og tekst
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknologi
Etikk, religion og filosofi
Kropp, bevegelse, mat og helse
Antall, rom og form
Nærmiljø og samfunn

Førskoleungene skal få ei uke
hvor vi drar ut på tur hver dag for
å bli bedre kjent med hverandre.
Det skal være stas å være størst i
barnehagen.
Oppleve selvstendighet, glede,
mestring og vennskap
Ta ansvar for seg selv og sekken
sin






Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse, mat og helse
Natur, miljø og teknologi
Nærmiljø og samfunn








Tegne huset vårt og familien vår
Snakke sammen
Gå på tur
Se på kart
Telle
Snakke om og lære nye begreper



Førskoleungene lager egen
matpakke etter frokost og går
på tur.
Lek og samtaler
Overnatting i barnehagen
Pakke egen sekk og ta vare på
tingene sine
Kle oss etter været
Klare seg mest mulig selv i
garderoben











Brannvernuke

Høstfest




Vi øver oss på hva vi skal gjøre
når brannalarmen ringer
Vekke barnas interesse for
brannsikkerhet og hvordan man
kan forebygge brann







Etikk, religion og filosofi
Kommunikasjon, språk og tekst
Natur, miljø og teknologi
Antall, rom og form
Nærmiljø og samfunn



Feirer at høsten er her





Natur, miljø og teknologi
Nærmiljø og samfunn
Kropp, bevegelse, mat og helse







Vi blir bedre kjent med
brannbamsen Bjørnis
Bruker internett
Brannøvelse

Vi lager mat og spiser sammen
ute, Bamseklubben handler og
gjør alt klart for de andre barna





Vi fortsetter med
Byen vår
- Huset mitt

FORUT
Barneaksjonen

.



Lære om hvordan barn i
ander land kan ha det
Få bedre kjennskap til andre
kulturer











FN-dagen



Barn hjelper barn, vi lager
kunst og kaker. Selger det og
tjener penger som vi sender
til FORUTS barneaksjon






Natur, miljø og teknologi
Kommunikasjon, språk og
tekst
Kunst, kultur og kreativitet
Kropp, bevegelse, mat og
helse
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Antall, rom og form

Kunst, kultur og kreativitet
Kommunikasjon, språk og
tekst
Nærmiljø og samfunn
Etikk, religion og filosofi









Male, tegne, klippe og lime
Synge
Lese bøker, bruke internett
FORUT (barneaksjonen barn
hjelper barn)
Se film om Nanah som bor i
Sierra Leone
Høre på musikk
Bake



Vi fortsetter med Byen vår
-Naturen





Undre oss sammen rundt
hva som skjer rundt oss i
naturen
Bli bedre kjent med hva de
ulike bydelene våre heter og
hvor de er
Øke bevisstheten rundt hva
vi kan gjøre for å ta vare på
naturen og nærmiljøet









Kommunikasjon, språk og
tekst
Kunst, kultur og kreativitet
Etikk, religion og filosofi
Antall, rom og form
Natur, miljø og teknologi
Kropp, bevegelse, mat og
helse
Kunst, kultur og kreativitet









Gå på tur
Snakke sammen
Lese bøker
Bruke internett
Plukke søppel
Lage kunst av ting vi finner
-gjenbruk/ naturmaterialer
Vi sortrer avfallet vårt,
matsøppel, papp og papir og
brennbart. Ungene blir kjent
med symbolene. Grønne
poser til klær, til og fra
barnehagen



Vi fortsetter med Byen vår



Jul









Lære om uliketradisjoner
Lære om hvorfor vi feirer jul
Synge julesanger
«Julehemmeligheter»
Julefrokost

Julebord for barna
Lucia
Nissefest









Kommunikasjon, språk og
tekst
Kunst, kultur og kreativitet
Nærmiljø og samfunn
Etikk, religion og filosofi
Kropp, bevegelse, mat og
helse
Natur, miljø og teknologi
Antall, rom og form








Synge julesanger
Lese bøker
Ulike formingsaktiviteter
Fortelle i samlingsstunden
hvordan ulike kulturer og
religioner feirer jul
Adventsstund med trekking
av kalender
Markering av de ulike
tradisjonene i barnehagen

