PROSJEKT:
Meg selv på naturlekeplassen

NÅR: September, Oktober og November
HVEM: HULDRENE, MAURTUEN, BLÅBÆRBARNA

MÅL: At barna blir kjente og trygge på hverandre.
KOMMUNIKASJON, KROPP, BEVEGELSE
SPRÅK OG TEKST
OG HELSE

KUNST,
KULTUR OG
KREATIVITET

NATUR,
MILJØ OG
TEKNIKK

ETIKK,
RELIGION &
FILOSOFI

NÆRMILJØ
OG
SAMFUNN

ANTALL, ROM
OG FORM

Vi har fokus på
eventyr, og vi vil
dramatisere. Vi skal ha
språksamlinger med
munnmotoriske øvelser
og begreper som går
på” meg selv” og”
kroppen min”.

Vi har fokus på
fargene gul og
rød. Hva blir det
når vi blander de?

Hvordan
forandrer
naturen seg om
høsten?

Vi gir barna
opplevelser og
erfaringer i
nærmiljøet

Maler på store
flater ute, og på
blader, steiner
osv.

Vi samler inn
naturprodukter
på turene.

Vi undrer oss
sammen med
barna og øver
oss til å lytte;
forskjellige
lyder, stillhet
og høre på
andre.

Lage figurer i
ulike
naturmaterialer.
F.eks pinner/
greiner, kongler,
småsteiner etc.

Vi skal bruke
skogen/naturlekeplassen
i nærområdet vårt.
Bevisstgjøring av
kroppen, utprøving av
motoriske ferdigheter.

Familien min.

Bruker «tegn til tale»
Trykker med
epler og poteter i
høstens farger.

ARBEIDSMÅTE: Vi skal bli kjent med miljøet både ute og inne. Ved å lage familiehus og «meg selv» bok blir barna bedre kjent med
hverandre og seg selv. Vi skal undre oss over det vi finner i naturen og utforske nærmiljøet vårt. Hver onsdag blir det grupper på tvers
mellom småbarnsavdelingene. Her er det barna som er født i 2013 som er med. Vi skal tilberede måltider ute og barna skal delta aktivt
og dermed få gode erfaringer  Vi samler på naturmaterialer og skal dramatisere” Bukkene Bruse” på barnehagens uteområde.
Vi synger sanger som” lille Petter Edderkopp,” Jeg har et lite eple”,” Bukkene Bruse”,” Tørke støv”, Olle Bolle”,” Trollene som vasker”,”
Trollemors vuggesang” etc., å fortelle eventyr om tusser og troll. Avslutning av prosjektet blir en Trollefest i midten av November.
På høstfesten blir det salg av høstprodukter til inntekt for en god sak.

