FØRSKOLEGRUPPE PEGASUS og JUPITER høst 2020 vår
2021
Foreløpig har vi ikke lov til å møte oss på tvers (på grunn av smittevern regler). Derfor tar vi
førskolegruppe avdelingsvis hver uke.
Vi planlegger for en felles uke i høst og vår, hvor barn fra begge avdelinger er sammen hele
uken i skogen i høst og på huset i vår. Da kommer disse barna til å være en kohort å følge
hverandre hele uken. Da vi fremdeles har lov å sette kohorter sammen på en ny måte etter
hver helg. Så håper vi jo veldig at vi kommer oss over på grønt nivå i løpet av dette
barnehageåret slik at vi kan gjennomføre onsdager slik de er planlagt i utgangspunkt, som
fellesdag, men enn så lenge må vi tar smittevern som første prioritering.

Vi bruker førskoleplanen som er felles for hele Asker kommune som utgangspunkt for denne
planen og samtidig er planen laget ut ifra avdelings planer med fokus på område «relasjon og
mangfold» og «bærekraftig utvikling». I tillegg skal førskolebarn være en delaktig del av
prosjektet «grønt flagg» (info på årsplan).

I arbeidet vil vi blant annet bruke trampolineboka og forskjellige type språk- og
matematikkmateriell.
Vi starter hvert opplegg med en kort samlingsstund. Førskolegruppe skal foregår både i
skogen og på huset.

Tidsrom

Tema for måneden

AUGUST/
SEPTEMBER

BLI KJENT
REGLER
BRANNVERN

Mål
Aktiviteter/metode
Skape tilhørighet til Trampoline bok
gruppen
Lage kort om hvert
Bli kjent med barn
enkelt barn
fra andre avdeling
selv om vi ikke får
Pynte
treffes fysisk
førskoleveggen på
Avgjøre sammen
huset
regler for gruppen
Styrke identitet om
hvem vi er og hvor
vi hører til.
Lære om hva man
gjøre ved brann

Aktiviteter om
brann og
brannmanns rolle
Dramatisering

OKTOBER

FORUT

(om mulig: 1
felles uke i
skogen)

BARNS RETTIGHETER
OG FN

NOVEMBER

MØNSTER OG
FORMER

Øve på å skrive
navnene våre og
tegne oss selv.

Aktiviteter med
materiale fra
FORUT.

Øve på å
samarbeide/leke
med alle barn, ikke
bare selvvalgte
venner.

FN-møte: alle barn
skal representere et
land og diskutere
rundt et tema

Bli kjent med barns
rettigheter og FN
systemet.
Leke med mønster
og former.

Jobber i stasjoner.
Øve på å skrive
navnene våre og
tegne oss selv.
Bli kjent med hva
et mønster og
former er

DESEMBER

Vi bygger opp
JULEFORBEREDELSER glede og spenning
rundt julen.
SPRÅK
Øve på å løse
konflikter med et
adekvat språk
Øve på å klippe

JANUAR

SKISKOLE

Øve med
påkledning

SAMER
SKISKOLE

Finne former og
mønster i
virkeligheten
Lage former med
kroppen
Trampolinebok
Lese bøker og
eventyr med
juletema.
Dramatisere Jul
evangelia (som
erstatning av kirke
besøk)
Skiskole
Trampoline bok

TALL
FEBRUAR

Trampolinebok

Bli kjent med
Sami-kultur og
identitet

Skiskole
Aktiviteter rundt
tema

Trampoline bok

MARS

APRIL

Øve på å telle til 10

Trampoline bok

Lære om våre
adresser

Mattekassa

TALL OG MALING

SORTERING

Øve på å sortere
ulike tingene

Turer
Regelleker
Trampoline bok

Lære å respektere
de andre og følge
regler i leker

MAI

NASJONAL DAG

(om mulig: 1
felles uke på
huset)

ALFABET

JUNI

FORBEREDELSE FOR
FØRSKOLE
AVSLUTNING

Lære om 17.mai

Tur til
gjenbruksstasjon i
Heggedal
Alfabet sang

Bli kjent med
bokstav

Lage alfabet sanger
med våre navn

Bli kjent med
digitale
uttrykksformer og
bruker dem.

Trampoline bok
Bruke digitale
verktøy, som
nettbrett og pc.

Lage et opplegg
som barn skal vises
foran foreldre

I alt dette tar barnas medvirkning en stor plass i våre hverdager. Rammeplan sier: «barna skal
jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens
virksomhet» (side 27). Vi skal støtte barnas synspunkter og støtte dem med å uttrykke ønsker,
ideer, osv.
Selvstendighet er også noe som er viktig for de eldste barna, men dette vil vi også ha stort
fokus på utenom selve førskolegruppen. Toalettbesøk og påkledning vil blant annet være noe
vi øver på gjennom hele året. Vi skal øve på å rekke opp hånda, vente på tur, bruke innestemme,
leke /arbeide uten å forstyrre andre i ro, avslutte en aktivitet og ta flere beskjeder på en gang.
Vi gleder oss til dette året sammen med deres barn, personalet på Jupiter og Pegasus.

