Månedsplan for Trollslottet februar 2018.
6

Mandag
5.
Elementet: luft

Lek inne og ute.

7

12.

Tirsdag
6.
Grupper på tvers.

Onsdag
7.
Forming.

Torsdag
8.
Forming.

Lek inne og ute.

13.
Grupper på tvers.

14.

15.

Fredag
9.
Karneval.

Lunsj: pølser og
lomper,
fastelavnsboller til
fruktmåltidet.
16.
Lunsj: Fiskeburger
med grønnsaker
Fellessamling
Trollskogen

Lek inne og ute.
8

19.
Elementet: ild

Lek inne og ute.

Lek inne og ute.

Forming.

20.
Grupper på tvers.

21.

Lek inne og ute.

Forming.
22.
Cathrine 25 år

23.
Lunsj: Blomkålsuppe
og brød.

Forming.
Forming.

9.

26.

27.
Grupper på tvers.

28.

1.
Forming.

2.
Lunsj: Ovnsrett med
skinke og grønnsaker
Fellessamling
Trollstua

Lek inne og ute.
Lek inne og ute.

Forming.

Prosjektlivet på Trollslottet
Prosjekt: ”De fire elementer”

15.01.18 - 16.03.18

Mål for prosjektet:
Barna skal få kjennskap til/oppleve:
•
•
•

De fire elementenes egenskaper og hvordan de påvirker hverandre.
Bruksområdene til de fire elementene.
Glede, begeistring og undring.

Prosjektet de fire elementer vil berøre fagområder fra rammeplanen:
•
•

Natur, teknikk og miljø
Nærmiljø og samfunn

Uke 4 og 5: Vann
Uke 6 og 7: Luft
Uke 8 og 9: Ild
Uke 10 og 11: Jord

Grupper på tvers
I februar vil vi fokusere på elementene luft og ild. Vi fortsetter med prosjektgrupper på tvers
av avdelingene hver tirsdag i prosjektperioden. Dette bidrar til et bedre samhold og det er
stas for de små å kunne være sammen med de store. De aller eldste på avdelingen vil være i
gruppe med de yngste på de store avdelingene, og resten av barna vil være i grupper
sammen med barn fra Trollskogen. I disse gruppene blir det litt samlingsstunder og litt
formingsaktiviteter.

Livet på trollslottet
Denne våren kommer vi til å jobbe med FuelBox BARN. Dette er et produkt – en boks – som
inneholder spørsmål som kan skape engasjerende, meningsfulle og underholdende samtaler
for og med barn. Barn i barnehagealder er følelsesvesener og spørsmålene i boksen har
derfor fokus på å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ). I tillegg til å stimulere barnas
muntlige språk kan samtalene:
•
•

Utvikle og styrke relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne ved at barna
opplever å bli lyttet til og får anledning til å høre hvordan andre tenker og føler
Hjelpe barn å gjenkjenne, og sette ord på følelser, tanker og opplevelser

•
•
•

Gi en forståelse av at det er kun den som eier følelsen som vet hva følelsen handler
om og at alle barn og voksne opplever og erfarer ting forskjellig
Gi barn anledning til å erfare hva som skjer med følelser når de deles med andre og
at når følelsen deles vekker de gjenkjennelsen av følelser hos andre
Hjelper barna til å møte egne og andres følelser på en respektfull måte

Fredag 09. februar er det kombinert karneval og fastelavnsdag i barnehagen. Barna kommer
ferdig utkledd på morgenen, vi har fellessamling, sambatog, «hjelpe katten ut av sekken» og
spiser pølser. På ettermiddagen spiser vi fastelavnsboller. I uken fram mot karnevalet vil vi
synge karneval- og fastelavnsanger og ha forming knyttet til dette.

