PROSJEKT: Klar, ferdig ... BYGG !!!

NÅR: SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER
HVEM: HAUKENE

MÅL: Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og utforske matematiske sammenhenger.
KOMMUNIKASJON, KROPP,
SPRÅK OG TEKST
BEVEGELSE OG
HELSE

KUNST,
KULTUR OG
KREATIVITET

NATUR,
MILJØ OG
TEKNIKK

ETIKK,
RELIGION OG
FILOSOFI

NÆRMILJØ OG ANTALL, ROM
SAMFUNN
OG FORM

Samlingsstunder med
høytlesning
Eventyrfortelling

Finmotorisk
trening

Meg selv ark
(tegneutvikling)

Forberedelse til
høstfest

Sunt og variert
kosthold

Vennskapslenkehåndavtrykk

Kniv sertifikat:
barna får lærer å
bruke ulike
redskaper og
verktøy

Lære om og
respekter
mannfold i
samfunnet

Sanse: Natursti

Barna får bruke
natur materialer /
lage kunst ute

Bygger trefot for
å kunne henge
kjelen over bålet

Språklig bevissthet:
Bokstaver til eget navn
Fortellestolen: blir
tryggere i
fortellerrollen.

Morgengym
Drama

Tegn til tale

Overgang sommer
– høst: hva skjer i
naturen
Formidler kultur
og historier fra
gamle dager.

Finne plass i
naturen og gjøre
til «vår egen»

Sammenligninger:
stor-liten, kortlang, tung- lett
Barna får kjennskap
til begreper: lengde,
tall, form
Sortering

Lage trehytte og
egen turstokk

ARBEIDSMÅTE: «Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter
sammenhenger». Det er viktig at barn ser sammenheng mellom virkelig verden og matematikk. Matematikk finnes overalt. På
lekeplassen, i naturen, i eventyr og i sandkassen. Vi kommer til å ha fokus på den matematiske i hverdagen gjennom lek og
planlagte aktiviteter. Vi er førskolegruppa!!!! Vi danner fellesskapsfølelse gjennom samlingsstunder hvor vi snakker med barna om
tanker og følelser rundt skolestart. Vi skal ha høytlesning og samlinger. Introdusere førskoleboken/permen. Vi skal øve oss på å
tegne oss selv. Dette gjør vi igjen på slutten av året og ser på tegneutviklingen. Fin motorisk trening blir viktig både i denne
perioden samt i løpet av hele året. Alle barna må bestå en prøve for å få «Knivsertifikat». Dette for at barna skal vite hvordan
man skal bruke kniven på riktig måte. Barna vil også få innføring i bruk av ulike verktøy vi må bruke for å bygge.

