9.0 Didaktisk årsplan
Generell plan for Godvik barnehage. Må vurderes fortløpende, og endres etter basens behov. Hver
base lager sine individuelle planer, tilpasset barnegruppen, tema, enkelt individ og nivå.

SOMMER
August
Tema:
Nytt år, nye
muligheter

HØST
September
Tema:
Høsten

Oktober
Tema:
FN-dag
Flerkulturell

November
Tema:
Å dele med
andre, samhold

VINTER

Hva
Tilvenning
Samspill
Fysisk aktivitet

Hva

Hvordan

Hvorfor

Gjennom tilrettelegging
for lek, utvikling og læring
for alle nivå, både inne og
ute.
Turer i nærmiljøet, gjøre
oss kjent med det nære.

Trygghet
Samhandling
Barnas egen kultur
Sosialisering  fellesskap
Gode relasjoner  vennskap
Føle tilhørighet til nærmiljøet vårt.

Hvordan

Hvorfor

Høst og vær
Sanking
Miljø & helse
Natur

Turer til faste områder.
Resirkulering og rydding i
naturen.
Høste det vi har sådd i
parsellen.
Finne ut hva som skjer i
naturen om høsten.
Plukke blåbær, bringebær
m.m.

Ta vare på naturen og det som er
rundt oss.
Parsellhagen må klargjøres for
vinteren.
Undre oss over hva en årstid er,
hva skjer?
Se at det vi planter bærer frukter.
Sunt kosthold og god mat.

Mangfold
Gjensidig respekt
Likeverd
Natur

Feire FN-dagen 24.okt.
Der alle nasjonaliteter er
likte viktig.
Tegne og male flagg fra
hele verden.
Snakke om barns
rettigheter.
Kultur, mat, sang og
musikk.
Samtaler med barna om
deres tanker rundt barns
medbestemmelse.

Vise respekt for andres kultur,
tradisjoner og egenhet.
Undre oss over verden og alle de
forskjellige språkene, levemåtene
og kulturene.
Samfunns-engasjement
Likeverd
Likestilling
Se hverandre. Utvikle forståelse
for andre mennesker. Lære å
kjenne på kroppen hva det vil si å
høre til.

Kultur
Tradisjoner
Kreativitet
Etikk

Lese om og diskutere hva
vi liker med denne
årstiden.
Starte formings aktiviteter
myntet på julegaver.
Barna bestemmer selv
tempo og innhold av det
de skal lage.

Tradisjon
Fellesskap & fokus.
Samhold
Ulike kulturer og tradisjoner fra
Norge og andre land.
Undre oss over spørsmål som hva
rett og galt er.

Hvordan

Hvorfor

Hva

Desember
Tema:
JUL
Tradisjoner

Januar
Tema:
Bøkene og
eventyrenes
verden.

Februar
Tema:
Det gode liv,
fysisk aktivitet
og helse.

VÅR
Mars
Tema:
Våren
Påske

April
Tema:
Nytt liv

Kommunikasjon
Dialog
Felles forståelse
Vennskap og
fellesskap

Gjennom tradisjoner,
felles samlinger og det å
ha fokus på barnas ønsker.
Adventsstund hver morgen
på basen.
Utflukter og teater.
God stemning og harmoni.
Fine forventninger.

Videreformidle Norsk kultur og
tradisjon.
Gi til andre, fordi det gjør godt.
Dele med hverandre og få
kjennskap til den Norske julens
tanker om medmenneskelighet og
samhold.
Å være glad i, vennskap, familie.

Vinter
Teknologi
Språk og tekst
God kommunikasjon
Improvisere og
eksperimentere med
ord, innhold og
lyder.
Bevegelse både ute
og inne.

Barna velger eventyr/bok.
Vi leser og ser på bilder
sammen.
Gjenfortelling i forming,
modellerkitt, trolldeig
m.m.
Ved snø, maler vi
eventyrlige ting.
Være mye ute i naturen.
Bruke ulike teknikker ved
å skape kreativitet og
glede av det vi finner ute.

Se hva vinter er, kunne se tegnene.
Undersøke det vi finne under pcmikroskop.
Bli kjent med bok/eventyr
tradisjonen, det å kunne
gjenfortelle.
Kreativitet og fantasi.
Felles fokus rundt det litt magiske
og overnaturlige.
Opplever å bli lest for alene og
sammen med andre

Vintersport
Kropp og helse
Mangfold
Sang/musikk

Arrangere
vinterkonkurranse.
Lage flagg og tenne vinter
ild i barnehagen.
Jobbe med mengde lengde
og tid.

Fokus på vintersport.
Skape gode læringsmuligheter for
utelek hvor mestring, bevegelse,
balanse og god motorikk øves.
Kunne vente på tur, og hjelpe
andre.
Se og ta vare på hverandre, gjøre
andre glad.

Hva

Hvordan

Hvorfor

Turer i skogen
Kreativitet og kultur
Natur og teknologi
Religion og filosofi

Turer i nærområdet, men
også vekke fra
barnehagen.
Lage påskepynt og snakke
om påsken. Undring!
Leke, spille og snakke i
små grupper både inne og
ute.
Undre oss sammen rundt
våren og at nytt liv gror.
Plante i parsellen, og se
hva som skjer.
Gå turer og se på hvordan
nærmiljøet vårt forandrer
seg når våren gjør sin
innmarsj.

Se hva som skjer i naturen, ny
årstid og nye tegn. Nærmiljøet har
alltid mye å by på.
Glede oss over det som gror.
Bygge vennskap og jobbe med
sosialt samspill i barnegruppene.
Kropp og bevegelse vil stå i
sentrum gjennom våren.
Kognitiv utvikling.
Forståelse for naturen rundt oss og
dens bærekraft.
Å kunne produsere egne mat.
Felles fokus og forståelse for livet
på jorden.
Resirkulering.

Språk med fokus på
dialog
Natur og miljø
Mat og helse

Mai
Tema:
17.mai
Bevegelse og
natur

SOMMER
Juni
Tema:
Sommeren

17.mai feiring
Nærmiljø
Kommunikasjon
Kultur/Kreativitet
Besøk mellom
basene.

Hva
Sommerfest
Si farvel
Besøk mellom
basene.

Overganger for småbarn
til storbarnsbaser.
Besøk på skolene i
nærmiljøet.
Ut på tur og utforske
nærmiljøet.
Bygge ting ute av det vi
finner.

Hvordan
Lage kostymer, øve på det
vi skal fremføre på
sommerfesten

Skape trygghet og gi god omsorg i
det nye som skal skje.
Gjøre førskolebarna klar til å møte
skolehverdagen.
Feire en viktig tradisjon for Norge
og det landet vi bor i.
Bruke kroppen vår ute, nå når det
begynner å bli varmere, og er
lettere å bevege seg.

Hvorfor
Samhold
Likeverd
Læring
Respekt for hverandre.
Nye utfordringer og vennskap
skapes.
Kunne stå foran et publikum.

