AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2019

RØSSLYNG

 Vi skal tegne huset vårt

- Bli bedre kjent med byen vår. Hvor ligger
huset vårt, og hvem som bor i husene.

 Kommunikasjon, språk og tekst

-Få kjennskap til ulike geometriske figurer.
 Kropp, bevegelse, mat og helse
- Skape nysgjerrighet rundt Narvik, og hva
som er i byen vi bor i.
-Lære nye begreper som sentrum, gater
m.m
 Uteuke for Bamseklubben
 Brannvernuke
 Høstfest

- Bamseklubben skal være ute på tur hver
dag, en hel uke. De skal få oppleve å være
selvstendig, få ansvar, oppleve turglede,
mestring og vennskap.
- Bli bedre kjent med rutiner rundt brann,
hva skal vi gjøre om det brenner, og hvem
varsler vi.

 Kunst, kultur og kreativitet

 Natur, miljø og teknologi

 Antall, rom og form

 Nærmiljø og samfunn

 Når vi lager hus:
- Tegne og samtale rundt det som i og ved
husene.
- Se på «Byen vår» på veggen, og bli kjent
med hvordan den ser ut.
- Tall og telling.
 Uteuke:
- Smøre matpakke og ha kontroll på egen
sekk.
- Gode samtaler.
- Kle seg etter vær og vind.
- Overnatting i barnehagen.
 Brannvern og høstfest:
- Undervisningsopplegg fra Bjørnis
- Tegne og fargelegge.
- Brannøvelse
- Lager god mat ute, sammen med resten av
barnehagen.

 Høstaktiviteter
 Barn i andre land

- Lage ulik høstpynt og produkter ved
hjelp av gjenbruk og naturmateriell som
skal selges til inntekt for FORUTS
barneaksjon!

 FN dagen

 Kommunikasjon, språk og tekst

 Forberedelser FORUT- barneaksjon:
- Bruke naturlige og materiell via gjenbruk
- Lager kunst
- Bake

 Kropp, bevegelse, mat og helse
- Få kjennskap til barn i andre land.

 FORUT- Barneaksjon
- Bli kjent med Nanah 4 år som bor i
Sierra Leone

 Kunst, kultur og kreativitet

 FORUT:
- Vi skal bli kjent med og høre fortellinger,
og se filmer om Nanah som er 4 år
- Lytte til musikk
- Lese bøker
- Tegne og male

 Natur, miljø og teknologi
Pengene som blir samlet inn ved salg av barnas
kunstverk og bakverk doneres til FORUTS
barneaksjon!
 Antall, rom og form

 Nærmiljø og samfunn

 Eksperimenter

- Lære navn på farger, og bli kjent med
primærfargene.

 Kommunikasjon, språk og tekst

 Vi skal eksperimentere med
farger, lys og vann

 Nordlys
 Kropp, bevegelse, mat og helse

 Finne ut hva nordlys er, hvor det
kommer fra og hvorfor det er
her i nord

 Kunst, kultur og kreativitet

 Ha gode samtaler og samlinger
om byen vår, og knytte lys og
farger opp mot det

- Blande farger.
 Bamsefest
- Bruke forskjellige lys i ulike settinger.
- Se hva som skjer med lys, vann og farge
sammen.
- Bli kjent med nordlys, og hvorfor det er
akkurat her vi bor.
 Natur, miljø og teknologi

 Antall, rom og form

 Nærmiljø og samfunn

 Synge julesanger

- Lære om norske tradisjoner
 Julebord 6. desember

 Kommunikasjon, språk og tekst
- Lære om hvorfor vi feirer jul

 Lese bøker/julefortellinger

- Lage julegaver

 Formingsaktiviteter

 Lucia 13. desember
 Nissefest 19. desember

 Kropp, bevegelse, mat og helse
 Ha samlingsstunder om vår og
andre kulturer, og få kjennskap til
hvordan de feirer jul

- Ha julefrokost

 Kunst, kultur og kreativitet
 Markering av tradisjonene vi har i
barnehagen
 Natur, miljø og teknologi

 Antall, rom og form

 Nærmiljø og samfunn

