Vetteklubb våren 2015
Dato
4 februar

Tema
Samer

11 februar

Karneval

18 februar

Metode
Samling og
Bord aktiviteter.

Samling og utkledning.

Vinterferie ( ingen klubb)

25 februar

Fuglelivet

4 mars

Fuglelivet

11 mars

Ute dag

18 mars

Påske

25 mars

Påske

1 april
8 april

Mål
Gi barna bevissthet om
andres kulturarv, som
bidrar til at barn kan
sette seg inn i andres
ståsted (Rammeplan)
Barna skal lære å by
litt på seg selv og tørre
å se annerledes ut. Og
ikke minst ha det gøy!

Barnehagen stengt
Eventyr

15 april

Eventyr

22 april

Eventyr

29 april

Eventyr

6 mai

17 mai

13 mai

17 mai

20 mai

Ute dag

27 mai

Avslutning

Barna skal bli kjent
med og få forståelse
for fuglelivet

Barna skal lære
omsorg for fuglene
Barna skal lære om vår
kultur og tradisjoner.

Utvikle sin følsomhet
til å lytte, iaktta og
uttrykke seg gjennom
eventyr.

Samling, ser på bilder
av fugler og hører på
fuglelyder.
Samling, smaker på frø
og lager fuglemat.
Samling, henge ut
fuglematen.
Samling, lage
påskepynt
Samling, lage
påskepynt.
Samling, bli kjent med
eventyret

Samling, konkreter
som forteller metode
Samling, flanelograf
som forteller metode.
Samling, barna
dramatiserer
eventyret.
Barna skal lære om
Samling,
grunnloven, sang og
nasjonalsanger og
tradisjoner
bordaktiviteter
Samling,
nasjonalsanger og
bordaktiviteter
Barna skal lære å
Vi lytter etter
gjenkjenne fuglelydene fuglelyder (fortsetter
tema fra februar)
Vi koser oss og
forbereder Vettene på
at de etter sommeren
er skolestartere

Vi er en klubb som fokuserer på sosialkompetanse, eventyr, tradisjoner, sang og lek. Vi har
tema og aktiviteter hver gang men vi vil også sette av litt tid til lek. Gjennom lek lærer barn
empati, sosialkompetanse, regler og språk.
Fireårsalderen er en tid som er spesielt rik på tanker. Fireåringer er ikke bare opptatt av tull og
fjas, men også de vesentlige tingene, ut ifra det mener vi at vi har valgt spennende, artige og
lærerike temaer å jobbe med dette halvåret.
Samlingene skal være lærerike og spennende der barn skal lære fakta og undre seg sammen
med oss. Men de skal også lære å vente på tur og lytte til andre.
Aktivitetene skal lære barna å bruke fantasien, finmotorikken og være deltagende i felles
prosjekter.
Eventyret vi skal jobbe med er ikke bestemt, barna skal få bruke sin medbestemmelse å være
med og velg. Spennende 

EVENTYR
Det var en gang en mann som het Even.
En dag møtte han en kone som het Tyr.
Sammen ble de Eventyr!

Det er de samme barna på klubben dette halvåret, men det har blitt et personalbytte Anja har
kommet inn for Tone R. Vi holder til på Blåbærskogen fra 09.45 – 12.00

Vi gleder oss til å kose oss sammen med de fantastiske barna dette halvåret!

Tone, Sèvala og Anja

