Årshjul for Marihaugen 2020 - 2021

August

Tema
Oppstart av nytt
barnehageår

Mål
Å skape gode relasjoner
og en trygg ramme rundt
barnehagehverdagen.

Vennskap

September

Vennskap

Å skape gode relasjoner
og en trygg ramme rundt
barnehagehverdagen.

Brannvernuke

Progresjonsmål
-Bekrefte barna og
anerkjenne deres
egenverdi.
-Utvikle interesse og
respekt for hverandre og
forstå verdien av likheter
og ulikheter i et
fellesskap.
-Støtte, bekrefte og
veilede barna i samspill
med andre.
-Bruke leken som
læringsarena for å
reflektere og samtale
rundt nestekjærlighet,
respekt, likeverd og
empati.

Lære om brannvern
Gjennomføre
brannøvelse.

Utedager

Forberede oss til
utedager.
Skape glede ved å
oppleve
barnehagehverdagen ute
i naturen/barnehagen.
Bli kjent med
skogen/nærmiljøet og
skogen/nærmiljøets
bruks- og lekmuligheter.

-Utforske naturen og få
erfaringer med friluftsliv
til alle årstider.
-Oppleve mestring
gjennom motoriske
utfordringer i naturen

Oktober

FN

Vise barna at vi kan bidra
til å gjøre en forskjell for
barn som ikke har det så
godt som oss.
Lage kunst og ordne til
FN-cafe.

- Bli kjent med
barnekonvensjonen, og
gi barna en forståelse for
barns rettigheter.
-Gi barna like
muligheter.
- Legge til rette for å
skape med ulike
uttrykksformer

Gi barna kjennskap til
barnekonvensjonen.
November

Dramatisering og
eventyr

Gi barn og voksne glede
og fellesskap.
La barna sanse og
oppleve på egne
premisser.
La barna bruke fantasi,
kreativ tenkning og
skaperglede.

Tarkus

Desember

Advent og Jul

Øke barnas
trafikkforståelse.
Gi barna erfaringer i
trafikken.
Få kjennskap til høytiden
og tradisjonens
mangfold.
Gi barna inspirasjon til å
se gleden av å glede
andre.
Ta oss tid til kos og
hygge.

- Oppfordre barna og
legge til rette for lek
med språk, lyd, rim og
rytme.
- Skape et miljø som
inkluderer og gir rom for
å se hverandre og der
barna anerkjenner
andres egenverd.

-Lære barna å orientere
seg og ferdes trygt i
nærmiljøet
-Gi barna kjennskap til
fortellinger, tradisjoner,
verdier og høytider i
ulike religioner og
livssyn.
-La barna bruke fantasi,
kreativ tenkning og
skaperglede.
-Skape miljø for sang,
samtaler og fortellinger i
hverdagen.

Januar

Februar

Tema

Mål

Progresjonsmål

Vinter

Oppleve uteglede.
Gi barna erfaringer med
ulike vinteraktiviteter.
La barna oppleve snøens
forskjellige egenskaper.

-Gi barna erfaring med
telling, former,
proposisjoner og
størrelser.
-Gi barna erfaring med
utelek til alle årstider.
-Lek og eksperimenter
med mengde og ulike
måter å vise mengde på.

Dinosaurer

Utforske hvordan jorda så - La barna bruke fantasi,
ut før menneskenes tid, og kreativ tenkning og
hvem som bodde her.
skaperglede.
- Gi barna erfaring med
telling, former,
proposisjoner og
størrelser.
- Utforske og undre seg
over eksistensielle, etiske
og filosofiske spørsmål
sammen med barna.

Samefolkets dag

Markere samefolkets dag.
Få innblikk i den samiske
kulturen.

-Gi barna forståelse for at
det finnes mange ulike
måter å oppleve ting og leve
sammen på.

Fastelavn

Lære om hvorfor vi
markerer fastelavn.
Lage fastelavnsboller og
Fastelavnsris.

-La barna sanse og oppleve
på egne premisser.

Mars

Uteke

Påske

April

Påske

Skape glede ved å oppleve
barnehagehverdagen ute
i naturen Bruke
kroppen i vintermiljø og
mestre utfordringer på
barnas
nivå

Få kjennskap til de ulike
tradisjoner som finnes i
forbindelse med
høytiden
Lage påskeegg
Påskefrokost med
foreldrene
Få kjennskap til de ulike
tradisjoner som finnes i
forbindelse med
høytiden
Lage påskeegg
Påskefrokost med
foreldrene

-La barna få oppleve,
vurdere og mestre risikofylt
lek gjennom kroppslige
utfordringer.
-Utforske naturen og få
erfaringer med friluftsliv til
alle årstider.

-Legge til rette for at barna
skal oppleve glede gjennom
egen skaperprosess.

-Legge til rette for at
barna skal oppleve glede
gjennom egen
skaperprosess.

Mai

17 Mai

Lære om hvorfor vi feirer
17 Mai
Synge 17 Mai-sanger og
lage pynt

-Oppfordre barna og legge
til rette for lek med språk,
lyd, rim og rytme.
-La barna delta sammen
med og i samspill med andre
i kunst og kulturopplevelser

Juni

Uteuke

Skape glede ved å oppleve
barnehagehverdagen ute
i naturen
Utforske livet i fjæra

-Utforske naturen og få
erfaringer med friluftsliv til
alle årstider.
-La barna erfare at alle
opplever ulike utfordringer
og alle har lik mulighet til å
delta.

Juli

Avslutte
barnehageåret

Avslutte barnehageåret på
en god måte og ta
avskjed med de barn som
slutter

-Gi barna mulighet for å
uttrykke sine følelser,
tanker, meninger og
erfaringer.

