Årsplan Bikuben 2021/22
MÅNED/TEM
A
August og
september
Tilvenning,
trygghet,
omsorg,
rutiner.
Brannvernuke
Gjennom hele
året følger vi
med på hva
som skjer i
naturen i alle
årstidene. Og
hva vi må ha
på oss de ulike
årstidene.

AKTIVITETER

RAMMEPLANEN

MÅL

DOKUMENTASJON

August
Vi bruker tiden på
å bli kjent med
hverandre og med
barnehagens
rutiner.

Barnehagen skal
i samarbeid med
foreldrene legge
til rette for at
barnet kan få en
trygg og god
start i
barnehagen (s.
33)

Hvert barn skal
ha trygge, gode
og omsorgsfulle
voksenrelasjone
r. Barnet
opplever gleden
av å tilhøre en
gruppe og
opplever gleden
ved å leke med
andre barn.

Bilder på Kidplan

Vi lager hus med
bilder av barnets
familie.

September
Vi begynner å gå
tur med biene (de
eldste barna) til
lavvo. Vi tar også
små turer i
nærområdet for å
besøke ulike dyr.
Samlingsstund
med sang og
fortelling
Vi deltar på
Brannvernuke
med sang, lek,
forming og
Bjørnis. Vi er med
på brannøvelse.

Oktober og
november
FORUT

Oktober
Vi hører på
musikk og henger
opp plakater fra
FORUT.

Lanternefest
November
Vi synger sanger
som er tilknyttet
lanternefesten.
Barna lager lykter
med
gjenbruksmaterial
e

I barnehagen
skal alle barn
kunne erfare å
være
betydningsfulle
for fellesskapet
og å være i
positivt samspill
med barn og
voksne (s.22)

Støtte barnets
glede og
utforsking av
naturen både i
og utenfor
barnehagen.

Ukeplan og
månedsoppsummerin
g.
God dialog i bringeog hentesituasjoner, i
tillegg til oppdatering
i løpet av dagen ved
behov.
Vi tilbyr alle nye barn
oppstartsamtaler.

Vi blir kjent med
brannvern
Barna skal få
gjennom lek og
naturopplevelser sang.
og bli kjent med
naturens
mangfold, og
barnehagen skal
bidra til at barna
opplever
tilhørighet til
naturen (s. 11)
Barnehagen skal
fremme respekt
for
menneskeverdet
ved å
synliggjøre,
verdsette og
fremme
mangfold og
gjensidig respekt
(s. 9).
Barnehagen skal
aktivt legge til
rette for
utvikling av

Å skape felles
opplevelser og
la barna bli kjent
med
barnehagens
tradisjoner
basert på sine
premisser.
Barna opplever
fellesskap
gjennom felles
aktivitet.

Bilder på kidplan.
Vi legger ut bilder og
tekst på
hjemmesiden vår.
Vi stiller ut det vi
lager så alle som
kommer til oss får se.

Vi feirer
lanternefeste i
barnehagen,
tenner lys og
baker sol, måne
og stjernekaker

Desember

Vi lager julegaver

Jul

Vi har samlinger
med
adventskalender
og rampenissen.

vennskap og
sosialt
fellesskap.

Vi vil at barna
ser at søppel
kan gjenbrukes

Barnehagen har
en viktig
oppgave i å
fremme verdier,
holdninger og
praksis for mer
bærekraftige
samfunn.
Barnehagen skal
bidra til at barna
får kjennskap til
grunnleggende
verdier i kristen
og humanetisk
arv.

Barna blir kjent
med ulike
materialer og
måter å uttrykke
seg på.

Vi synger
julesanger, har
nissefest og Lucia.
Januar og februar Vi forbereder oss
til karneval
Karneval
gjennom sang, lek
og forming.
Samenes dag
Vi lager masker
Vinteraktivitet
og svarte katter.

Barna skal bli
kjent med julen
og tradisjoner
knyttet til den.

Barnehagen skal
motvirke alle
former for
diskriminering
og fremme
nestekjærlighet
(s. 10).

Vi markerer
samenes dag. Vi
bli kjent med
deler av den
samiske kulturen
gjennom joik,
bilder og
fortelling.

Barnehagen skal
bidra til at barna
blir kjent med at
samene er
Norges urfolk,
og få kjennskap
til samisk kultur
(s. 56).

Vi blir kjent med
snøen og hva vi
kan gjøre med
den.

Barna skal
møtes med
empati og får
mulighet til å
videreutvikle
egen empati og
evne til tilgivelse
(s.8).
Barnehagen skal
bidra til at barna
videreutvikler

Vi vil at barna
skal kjenne på
fellesskap
gjennom felles
opplevelser.
Barna skal få
kjennskap til at
vi har en
nasjonal
minoritet i
Norge.
Barna skal
høre og lære
begreper som
fremmer gode
relasjoner.
Voksne er
gode
rollemodeller.
Barna får
erfaring med
snø. Aking,
lage snømann,
fryse snø,
smelte snø

Bilder på kidplan.
Vi henger opp det
barna har lagd. Noe
sender vi med hjem.

Bilder på kidplan.
Vi henger opp det
barna har lagd. Noe
sender vi med
hjem.

motoriske
ferdigheter,
kroppsbeherskel
se, koordinasjon
og fysiske
egenskaper (s.
49)

Mars og april
Påskeforberedels
er
Natur og
planting

Lage påskepynt av
gjenbruksmaterial
e. Så karse i
melkekartong.
Synge
påskesanger
Dyrke ulike ting
inne i f.eks.
melkekartonger.

Mai og juni
Rusken
17. mai
Overgang til ny
avdeling.
Kjøkkenhage

Vi går fortsatt på
tur hver uke, og
har med oss pose
til å plukke søppel
i.
Vi forbereder oss
på 17. mai
gjennom sang,
forming og lek.
Vi bruker tiden
godt på å
forberede de
barna som skal
over på ny
avdeling til neste
år.
Vi setter de
tingene vi har
forkultivert inne,
ut i kjøkkenhagen.
Vi vanner og
passer godt på
plantene våre.

Barnehagens skal
bidra til barna bruker
ulike teknikker,
materialer, verktøy og
teknologi til å uttrykke
seg estetisk.
Barna skal lære å ta
vare på seg selv,
hverandre og naturen
(s. 10).

Barna får
erfaring med
og innsikt i
hvordan mat
blir til
gjennom
dyrking av
grønnsaker.

Personalet skal sørge
for at barn og foreldre
får tid og rom til å bli
kjent med barna og
personalet når de
bytter barnegruppe
(s.33).

Barna skal bli
kjent med noen
av 17.
maisangene
(inkludert
nasjonalsangen
).

Barnehagen skal bidra
til at barna får innsikt i
matens opprinnelse,
produksjon av
matvarer og veien fra
mat til måltid.

Barna får
kjennskap til
hvordan mat
blir til.

Bilder på
kidplan.
Barna får med
karse hjem.
Det vi dyrker
inne vil etter
hvert komme ut
i kjøkkenhagen.

Bilder på
hjemmesiden.
Vi ser at det vi
setter ut i
kjøkkenhagen
vokser og gror.

