Molde kommune
Eidsvåg barnehage

Temaplan for Revebjella 2021/2022
Eidsvåg barnehage
Periode: August
Tema: Bli kjent og vennskap
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse, mat og helse
MÅL:
Gjøre oss kjent på avdelingen og uteområdet
Bli kjent med hverandre
Gi barna en trygg og god tilvenning
INNHOLD:
Samlinger med sang og musikk, der vi bruker mye bevegelsessanger.
Sanger med navnene til barn og voksne
Jobbe ut ifra trygghetssirkelen, COS
Bli kjent med uteområdet
Periode: September
Tema: Vennskap og Brannvern
Fagområde: Nærmiljø og samfunn. Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse,
mat og helse
MÅL:
Fremme god utvikling av sosial kompetanse; -utvikle empati og vise omsorg for andre,
utvikle en god selvfølelse
Lære litt om brannvern
Bli kjent med barnehagens nærmiljø
INNHOLD:
Leke med-, og bli trygge på hverandre
Øve på å vise omsorg og ta hensyn
Voksne som gode rollemodeller
Lese bøker og vise bilder om vennskap
Dra på besøk på brannstasjonen?/ få besøk av brannbilen
Delta på brannøvelse, og brannvern ved hjelp av Brannbamsen Bjørnis
Gå små turer i nærmiljøet, øve på å gå i» turtau»
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Periode: Oktober
Tema: Høst og farger
Fagområde: Natur, miljø og teknologi. Kommunikasjon, språk og tekst. Kunst, kultur og
kreativitet.
MÅL: Bli kjent med primærfargene
Lære oss navn på ulike frukter. Lære nye begrep/utvikle ordbanken.
Skape gode opplevelser ved å gå turer i naturen.
INNHOLD:
Se bilder av og lukte/smake/kjenne på ulike frukt og grønnsaker
Gå på turer, samle høstblader
Eksperimentere og male med farger
Sanger, regle og bøker knytta til temaet. Stimulere språkutviklingen.

Periode: November
Tema: Sansene våre
Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse. Natur, miljø og teknologi.
MÅL
La barna bli oppmerksom og kjent med sansene sine
La barna få erfare at ting kjennes ulikt, eks: myk/hard, kald/varm, glatt/ru, søtt/salt etc
INNHOLD:
Ha temaet «sansene våre» i fokus ved daglige samtaler, fortellinger, sanger mm.
Hinderløype med ulik sansestimulering
Lage sanseflasker/bokser med sand, ris, vann, olje, farger, lyder etc.
Maleaktiviteter
Smaksprøver av ulike matvarer

Periode: Desember
Tema: Advent og jul
Fagområde: Etikk, religion og filosofi. Kommunikasjon, språk og tekst. Kunst, kultur og
kreativitet.
MÅL:
Få kjennskap til tradisjoner rundt jul og advent
INNHOLD:
Adventsstund med julesanger, julefortellinger, adventskalender
Juleverksted/ formingsaktivitet
Baking
Luciafrokost, nissefest, julevandring i kirka, juletrefest
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Periode: Januar
Tema: Vinter, vann og former
Fagområde: Antall, rom og form. Natur, miljø og teknologi
MÅL:
Bli trygge på å leke i snøen
Barna skal få erfare at vannet har forskjellige egenskaper og ulik form
Barna skal få kjennskap til tall og telling, og ulike former som firkant, trekant og sirkel
INNHOLD:
Eksperiment med vann
Viser ulike former med konkreter, inne og ute.
Baking hvor vi bruker former og tall(mengder)

Periode: Februar
Tema: Eventyr og karneval, samenes dag
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst. Kunst, kultur og kreativitet.
MÅL:
Bli kjent med to eventyr (Bukkene bruse og pannekaka)
Feire karneval på tradisjonelt vis.
Få kjennskap til samisk kultur
INNHOLD:
Bruke ulike framføringsmetoder i eventyrene; som flanellograf, figurer, kostymer o.l.
Feire karneval med kostymer, pynt og sambadans
Markere samenes dag

Periode: Mars og april
Tema: Kroppen vår og Påske
Fagområde: Etikk, religion og filosofi. Kunst, kultur og kreativitet. Kropp, bevegelse, mat
og helse. Kommunikasjon, språk og tekst.
MÅL:
Bli kjent med barnehagens tradisjoner rundt markering av påske.
Få kjennskap til navn på ulike kroppsdeler
INNHOLD:
Øve på å ta hensyn til hverandre, dele leker mm.
Bøker og fortellinger knytta til temaet
Formingsaktiviteter knytta til temaet
Lage påskepynt
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Karsesåing
Synge sanger, -rim og regler om kroppen
Bruke kroppen aktivt både inne og ute
Lage hinderløyper ute og inne

Periode: Mai og Juni
Tema: Turer i nærmiljøet, 17. mai
Fagområde: Nærmiljø og samfunn. Kropp, bevegelse, mat og helse. Antall, rom og form.
MÅL:
Bli kjent med nærmiljøet
Barna skal få kjennskap til hva vi gjør på nasjonaldagen, 17.mai
Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
Utvikle turglede
Få kjennskap til dyr; husdyr, småkryp
INNHOLD:
Vi går turer i nærmiljøet, i forskjellig terreng.
Snakke om og fordype oss mer i dyr som interesserer oss..
Vi øver på 17.mai sanger, og lager pynt til Norge sin «bursdag»
Vi øver på å gå i tog sammen med de andre avdelingene i barnehagen
Se på bilder, synge sanger, se i bøker og bruke konkreter når vi snakker om dyr.

Gjennomgående tema for bhg.året 2021/22:
Vi er med på et prosjekt i Molde kommune som omhandler bærekraftig utvikling. I Eidsvåg
barnehage har vi kalt prosjektet; «FRA SKROT TIL ROT». Vi skal gjøre oss erfaringer med at
matavfall kan gjenvinnes/komposteres og gi næring til nye røtter/ ny mat. Dette skal vi gjøre
ved at vi sår frø i den komposterte jorda. Vi kommer til å ta barna med på denne prosessen,
tilrettelagt for 2-3 åringer.
Lek er barnas viktigste aktivitet. Vi legger stor vekt på at barna får tid og rom til å la lek og
vennskap utvikle seg. Vi fortsetter med å arbeide etter LØFT-metoden og COS
(trygghetssirkelen), for å fremme god utvikling av sosial kompetanse. Vi tenker her på
trygghet, utvikle gode relasjoner, og veilede barna til å ta gode valg; - hvordan vi er mot
andre, og hvordan vi kan finne trygghet i oss selv. Kort sagt; «til å bli den beste versjonen av
seg selv»

