Vedlegg 8:
FØRSKOLE 2018-2019
Vi skal ha møte/opplegg hver uke: dagen kan variere men vi kommer til å skrive den på ukeplan.
Førskolegruppe skal foregå både på huset og i skogen.
Mål for førskolegruppen er først og fremst å skape tilhørighet til en «ny gruppe» som lærer
gjennom lek.
Vi har fått en ny førskoleplan felles for hele Asker som er et utgangspunkt. Planen som følger er
lagd med utgangspunkt i våre verdier og ut fra den felles planen. Ikke minst er den tilpasset
deres barn.

Tidsrom
September

Tema for måneden
BRANNVERN
LAGE EN GRUPPE OG
VENNSKAP

mål
- vi styrker identitet
om hvem vi er og
hvor vi hører til
- vi lærer om
fellesreglene når vi
prater/høre på
hverandre og vi øver
på rekke opp hånda,
vente på tur.
- vi lærer viktige
brannvernregler

Aktiviteter/metode
- besøk til
brannstasjonen
- oppgavehefte fra
brannstasjonen
- trampoline bok

Oktober

FORUT
BARNS RETTIGHETER
OG FN

- aktiviteter med
materiale fra FORUT
om Sivatas og Sri
Lanka
- trampoline bok
- FN møte: alle barn
skal representere et
land

November

MØNSTER OG
FORMER

- vi bli kjent med
Sivatas og hans
kultur
- vi øver å skrive
navnene våre og
tegne oss selv
- vi øver på å
samarbeide/leke
med alle barn, ikke
bare selvvalgte
venner
- vi blir kjent med
barns rettigheter
- vi blir kjent med FNsystemet
- vi leker med
mønster og former

- trampoline bok
- mattekasse

LANTERNE FEST

Desember

JUL
SPRÅK

Januar/ februar

HELSE OG
LIVSMESTRING

Mars

HELSE OG
LIVSMESTRING
KARNEVAL
TALL OG MÅLING

April

BÆREKRAFTIG
UTVIKLING
SPRÅK
PÅSKE

Mai/ juni

SOMMERFEST
OVERNATTING
AVSLUTTING

- vi bli kjent med
digitale
uttrykksformer og
bruker dem
- vi blir kjent med
våre tradisjoner som
for eksempel
vekteren
- vi øver å løse
konflikter med et
adekvat språk
- vi bygger opp
spenning og glede i
forhold til jul
- vi øver i forhold til
våre motoriske
ferdigheter og
koordinasjon
- vi øver ved
påkledning og lærer
om å velge klær etter
været

- ulike aktiviteter
med former
- digitale verktøy som
brett eller pc
- bake kaker

- vi øverpå å fortelle
om våre familier,
fødselsdato og antall
familiemedlemmer
- vi lærer om
kvantitetsbegreper
(ingen, få, mange,
alle)
- vi øver på å telle
- vi lære om sortering
og ulike kategorier av
ordene
- vi øver å rime

- trampoline bok
- prosjekt «hvem jeg
er»
- samling, spill og
andre aktiviteter

- vi forbereder oss til
vårt opplegg for
sommer fest
- vi prater om

- sanger
- teater
- turer til asker
bibliotek

- advents kalender
- trampoline bok
- flere bøker og
eventyrer

- Skiskole på
tirsdager 15 – 22 – 29
januar og 5 – 12
februar
- vi går på skøyter når
det er mulig
- enkle regelleker

- bøker
- trampoline bok
- språk-lek
- aktive regelleker

overnatting og teller
dagene ned

Vi har i starten fokus på å trene selvstendighet og sosiale ferdigheter, da dette er viktig for å bli
trygg på seg selv. Vi skal også ha masse rom for lek og moro. Vi kommer til å ha størst fokus på
å bli bedre kjent med hverandre, og å leke og lære i samspill med hverandre.
Vi har et tett samarbeid med skolene i sonen, spesielt med Blakstad skole: vi får blant annet lov
til å bruke gymsalen annenhver mandag.
De setter lekekompetanse veldig høyt, nettopp fordi det bringer med seg så mange andre gode
egenskaper, som å samarbeide, vise empati, demokrati (man forhandler rimelig mye i lek),
bruke et rikt språk, være nysgjerrig på noe nytt osv.
Det skal legges til rette for at barna øver på rekke opp hånda, venter på tur, bruker
innestemme, øver på å leke /arbeide uten å forstyrre andre i ro, avslutter en aktivitet og tar
flere beskjed på en gang.
Ved å ha sanger, rim og regler øver vi opp hukommelse, rekkefølge, ordforråd og begreper.
Vi benytter av flere metoder både på huset og i skogen: leker i små grupper, stasjoner, enkle
oppgaver. Vi benytter også av turer: de er både hyggelige, lærerike og sosiale begivenheter,
med stor mestringsfølelse og gir felles opplevelser som knytter bånd og gir fellesskapsfølelse.
MVH Cinzia

