TOLGA BARNEHAGE - ÅRSHJUL – ELGENE
«skoleforberedende aktiviteter»
Gjennomgående tema hele året; ukas ord, språkleker, Tarkus, eksperiment, lek, sosial kompetanse
(vennskap og fellesskap) og selvstendighet.
Gjennom arbeidet med sosial kompetanse er målet vårt at barna skal få kjennskap til å være en god
venn, inkludere andre barn i leken, erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt
samspill med barn og voksne.
Gjennom arbeidet med selvstendighet er målet vårt at barna skal få begynnende kunnskaper og
ferdigheter i å ta egne valg, kunne ta imot beskjeder, ha oversikt over egne ting samt påkledning.

-

AUGUST:
Natursti
1 «topptur» - i løpet av siste år i barnehagen er det et mål å bestige Kottberget,
Månknausen, Tverrhøa og Øvensrabben
«Meg selv»
Sang; A – jeg heter Anne

✓
-

SEPTEMBER:
1 «topptur»
Sauesanking
Klipp og lim
Skrive navnet sitt
Høydemåling
Felles tur med fadderklassa

✓
-

OKTOBER:
Språkleker; stavelser, rim og regler
«rimebok»
Påkledning
1 egen turdag

✓
-

NOVEMBER:
Basseng; to ganger pr barn
Juleverksted

✓
-

DESEMBER:
Jul
Fortsettelsesbok i stedet for lese- og hvilestund
Terning (yatzy, telling, spill)

✓
-

JANUAR:
Basseng; 3 ganger pr. barn
Bokstaver; alfabetsangen, border/finn frem vei, A-O-I-S, finne sin bokstav i blad, dikte
eventyr sammen
En egen aktivitet hver uke?
Besøke SFO når det ikke er andre barn der
Fadderklassa kommer på besøk – lesestund og lunsj sammen

✓
-

-

✓
-

FEBRUAR:
Basseng
Skitur
Overnatting i barnehagen (februar-mars)
Bokstaver
Lytte ut første lyd
Klippe ut første lyd fra blad
Fadderklassa kommer på besøk – lesestund og lunsj sammen
Barnehagen besøker skolen for å bli kjent med utemiljøet

✓
-

MARS:
Skitur
Mønster
Former
1 fast dag i uka for aktiviteter
Overnatting i barnehagen (februar-mars)
Innskriving

✓
-

APRIL:
Tall og telling; yatzy, kortspill, terningspill
Måling
Høydemåling
Påkledning
1 egen turdag
Førskoledager/besøksdager på skolen – (etter påske)
Besøke SFO når det er andre barn der

✓
-

MAI:
2 «toppturer»
Førskoledager/besøksdager på skolen
Plassering og sortering
Fortsettelsesbok i stedet for lese- og hvilestund
Bjørnis - brannvern

✓
-

JUNI:
Avslutningsfest med foreldre
Avslutningstur med buss og/eller tog

