Tema året 2015/2016

!

Måned

Tema

Mål

Innhold

Fagområde

Vurdering

August

Tilvenning

Gi barna en trygg og god

Vi skal være mye i

Nærmiljø og samfunn.

1. Planleggingsdag

etablere kontakt mellom

bli trygge på de ansatte,

oppstart. Bli kjent og
barn og voksne.

September

meg og nærmiljøet.

vite at barnehagen er på

hvor er de forskjellige ting vi

barnehagen.

vi og verden

vite at jorden er rund
med mange forskjellige
verdensdeler.

muligheter og takler

barna.

snakke om hva barnehagen

Et trygt miljø der barna
tør å utforske nye

barnehagen og de andre

Kunne navnet på

kløfta.
Oktober

barnehagen for at barna skal

barnehagehverdagen
Natur, miljø og

Evalueres på

snakke om og vise bilder og

Etikk, religion og

Barna respondere adekvat

forskjellige steder i verden.

natur, miljø og teknikk eksempel i rollespill

heter, hva heter stedet vi bor, teknikk.

fredagsmøtene.

trenger som feks butikken.
osv.

lingnende om folk og steder

filosofi.

på situasjoner som for

November

Eldar og Vanja,

Lære om hva vi g jør hvis Bruke Eldar og Vanja som et Natur, miljø og

Barnesamtaler.

!

at de forstår hva de skal

det brenner.

pedagogisk opplegg. Dette er

tilrettelagt for barnehagebarn.

teknikk.

Barna viser ved handling
g jøre.

Desember

”Glade jul”

Oppleve glede ved

Pepperkaker, julebakst,

Etikk, religion og

planleggingsdag

Januar

Jeg snører min sekk

Oppleve ski glede.

Vi går på ski.

Kropp, bevegelse og

Barna responderer

Så litt førstehjelp..

førstehjelp.

som Januar

!
!

Februar

juleforberedelsene.

hemmeligheter, frelsesarmeen filosofi.

og spenner mine ski…. Barna kan grunnleggende Barna lære om plaster osv.

Samenes nasjonaldag

Vite at det bor samer i
Norge.

Markere samenes
nasjonaldag.

helse.

Antall, rom og form.

adekvat på situasjoner som
for eksempel rollespill

Barna respondere adekvat
på situasjoner som for
eksempel rollespill

Mars

April

nytt liv

«3 små griser»

vite at grønnsakene vi spiser
kommer fra et lite frø.

kunne eventyret om de 3
grisene.

så planter og påske.

Antall, rom og form.

hva som skjer med frøene.

helse.

se frøene spire. snakke om

Kropp, bevegelse og
Nærmiljø og samfunn.

vi leser eventyret, bruker

Kropp, bevegelse og

eventyret.

!

konkreter og dramatiserer

siste fredag i mnd

helse.

siste fredag i mnd

kommunikasjon, tekst
og språk.

Mai

ja, vi elsker

alle kan «ja, vi elsker»

snakke om landet mitt. Norge Natur, miljø og
har bursdag.

teknikk.

planleggingsdag

Kommunikasjon, tekst
og språk.

Juni

sommer i Norge

En sommer forestilling for Som april.
foreldrene.

Kunst, kultur og

Øve på forestilling. og snakke kreativitet.
om hvordan Norge er på
sommeren

siste fredag i mnd

