Hakkespett 2021/2022
MÅNED/TEMA AKTIVITETER
August/
Vennskap/
tilvenning
Sikkerhet og
rutiner

Bie-prosjekt
September
Vennskap
Sikkerhet og
rutiner
Bie- prosjekt
Brannvern

Oktober
FORUT
FN dagen og
barnas
rettigheter
Barn i andre
land

November
Lanternefest

- Samling med tema
vennskap/felleskap og hvor barna
forteller litt om seg selv
- Vi bruker dagtavlen
- Gå turer i nærområde/skogen
- Snakke om våre grenser (fysiske i
barnehage og usynlig i skogen)
-tur til besteforeldre og se på
bikuber
- Samlinger om vennskap
- Aktiviteter rundt brann sikkerhet
- Nødnummer sang
- Førskole begynner sitt opplegg
hver uke sammen med barn fra
Ekorn
- Sanke naturens skatter
- samling om ulike bier
- lage bier

- Aktiviteter vi tar ut fra hefte fra
FORUT
- Lage flagg fra alle nasjonalitetene
som er representert i
barnegruppen
- Lære hvordan barn i ulike land
har det
- Aktiviteter med naturmateriale
- Forberede foreldrekafe

- Lanterne sanger
- Barna lager lykter med gjenbruks
materiell
- Bli kjent med vekter tradisjon
- Bake sol, måne og stjerne kaker
- Aktiviteter med naturmateriale

FRA
RAMMEPLAN
I barnehagen skal
alle barn kunne
erfare å være
betydningsfulle for
fellesskapet og å
være i positivt
samspill med barn
og voksne
(sider 22 – 23)
Å bidra til at alle
barn som går i
barnehage, får en
god barndom
preget av trivsel,
vennskap og lek,
er fundamentalt.
(side 8)

Barnehagen skal
fremme respekt
for
menneskeverdet
ved å synliggjøre,
verdsette og
fremme mangfold
og gjensidig
respekt.
(side 9)
Ta en annen
setning??
Gjennom
utforskning,
opplevelser og
erfaringer skal
barnehagen bidra
til å gjøre barna
kjent med eget
nærmiljø,
samfunnet og
verden.

MÅL
Vi vil at barn blir kjent med
hverandre og vi skal støtte
dem med å skape gode
relasjoner med både
barn/barn og barn/voksne
Vi vil at barn blir kjent med
nærområde

Vi vil at barn skal lære om
nødsituasjoner: hva de må
gjøre når de er i fare og lære
nødnummer
Vi vil at barna føler seg
trygge på avdelingen
Vi skal bli kjent med insekter
som er rundt oss og hva den
gir oss
Vi vil at barn skal lære om
andre kulturer og hvordan
andre barn har det/ leker

Vi vil at barn skal lære om
tiden som går (årstider) og
hvordan det var i gamle
dager uten strøm tiden =>
bærekraftig utvikling

(side 56)
Desember
Jul

Januar
Vinterfest
Skiskole for
førskolebarna

- Lage julegaver med
gjenbruksmateriell og det vi finner
i natur
- Advent kalender med aktiviteter
- Advent samling
- Kirke besøk
- Lucia
- Nissefest
- Julestjernen – innsamling til
kreftforeningen

Vi vil at barn skal lære om jul
Barnehagen skal la som høytider
barna få
Vi vil skape glede med å
kjennskap til
vente
fortellinger,
Julestjerne symbolisere håp i
tradisjoner, verdier en tid son kan være
og høytider i ulike vanskelig for mange, et
religioner
perspektiv på at ikke alle har
(side 54)
det bra selv om det er jul.

- skiturer
- ake
- bruke snøen som byggemateriale
- lage is lykter
- fortelle/gjenfortelle/dramatisere
ulike eventyr

Vi vil at barna skal få et godt
forhold til vinteren. De skal
oppleve mestring på ulike
aktiviteter

Eventyr for 3-4
åringen

Barnehagen skal
bidra til at barna
blir glade i naturen
og får erfaringer
med naturen som
fremmer evnen til
å orientere seg og
oppholde seg i
naturen til ulike
årstider.
(side 52)

Vi vil at barna skal bli kjent
med eventyr, som de vil
kunne gjenfortelle =>
språkutvikling

I barnehagen skal
barna få mulighet
til å erfare ulike
formidlingsmåter
av tekster og
fortellinger.
(side 48)

Februar
Karneval
Samenes
nasjonaldag
Aktiviteter

- skiturer
- aktiviteter med snø
- lage pynt til karneval
- samlinger for å lære om samene,
hva har de på seg, hva lever de av
- høre på joik

Vi vil øke barnas
skiferdigheter og oppleve
mestring på ulike nivå

Gjennom arbeid
med kropp,
bevegelse, …, skal
barnehagen bidra Vi viser barn om samisk
til at barna
kultur
videreutvikler
motoriske
ferdigheter,
kroppsbeherskelse,
koordinasjon og
fysiske egenskaper
(side 49)

Mars
Dyr – og
insektslivet i
skogen
Bie -prosjekt
Påske
forberedelse

April
Påskefrokost
Påske

- samling rundt dyre – og insekts
livet
-hva husker vi fra bie prosjektet i
høst – vi bygger videre på det.
-søke om tur til rådhuset i Asker
- aktiviteter for å bli kjent om dyr
og insekter som bor i skogen
- Lage påskepynt med gjenbrukt
materiell

- Påskeharejakt
- Leker og aktiviteter om sortering
av søppel

22. april
jordensdag
Mai
17.mai
Plante/så
blomster og
grønnsaker

Juni
Avslutning for
førskolen
Bærekraftig
utvikling
Pride uke
Pride betyr
stolthet!!

- 17. sanger
- Gå i tog
- Lage flagg og pynt
- Samling rundt tema
-planter blomster
-så solsikker og gulrøtter evt andre
grønnsaker

- Aktiviteter og leker om kosthold/
matsvinn
- rydding før sommerferie: hva
trenger vi for neste år, noen som
vi kan spare og noen som bør vi
kjøpe nytt
-lage et bilde som symboliserer
felleskap
- samlinger og refleksjon rundt
temaet

Barnehagen skal
bidra til at barna
får kunnskap om
dyr og dyreliv.
(Side 52/53)

Barnehagen skal
bidra til at barna
kan forstå at
dagens handlinger
har konsekvenser
for fremtiden
(side 10)
Samtidig skal
barnehagen gi
felles erfaringer og
synliggjøre verdien
av fellesskap.
(side 9)

Vaner og
handlingsmønstre
tar form allerede
fra tidlig alder.
Gode vaner som
tilegnes i
barnehagealder,
kan vare livet ut
(side 49)
Barnehagen skal
motvirke alle
former for
diskriminering og
fremme
nestekjærlighet.
(side 10)

Vi vil at barn lære å
respektere dyr og insekter i
natur. Vi skal fordype oss i
honning biene
Vi skal sammen med barna
fordype som i biene

Vi vil at barn lære om jorden
og hvordan man skal
respektere den
Vi vil hjelpe barn å utvikle
respekt for det som er rundt
oss (naturen, leker,)

Vi vil at barn lære litt om
norsk historie og lærer om
identitet og deres kultur
Vi vil at barna skal ta vare på
det vi planter og sår rundt
oss – følge prosessen fra vi
sår et frø til ferdig produkt.
Vi vil at barn skal lære om en
sunn livstil og hva er
bærekraftig utvikling
Vi vil at barna skal være stolt
av den man er uansett hva
andre mener. Alle er bra nok
akkurat som en er =>
mangfold

DOKUMENTASJON av våre hverdager: bilder på hjemmeside – fortellinger ved henting –
månedsoppsummeringer på tavlen – produkter barn lager (tegninger, julegaver, lykter, osv…) – turer
og andre fysiske aktiviteter og ikke minst vi oppnå våre mål når barn leker og har det gøy.

