Måned: april 2015!
Tema: Planter og trær, ut og opp i trærne

«livet rundt en stubbe»

Nå starter en fin tid frem mot sommeren.
Det er varmt og deilig i været fremover. Det
vil også være endel regn og skiftene vær.
Det er en utfordring med feks klær. !
månedens tema er planter og trær, ut og
opp i trærne.!
Vi skal lære navn på trær og bevege oss
mye i ulent terreng. !

Nå begynner blomster, trær og dyr å våkne
etter vinteren. Vi skal nå se på hva som
vokser og gror. Hva blir forandret rundt
stubben vår?!
Hva har ligget under snøen? !
Kan vi bruke noe av det vi finner ute i
naturen til å lage noe av?!
Vi vil bruke naturen til å telle, lære størrelse
osv.!

!

mål: !
• kunne navnet på 2 trær!
• kunne navnet på 2 blomster!
• klare en enkel hinderløype!
• kjenne igjen sin forbokstav!

!
!
Hvordan:!
!

Vi bruker turdagene til mye av tema, vi vil
også bruke sammlingsstundene til bøker og
bilder. Vi planter til drivhuset vårt, der vi
håper at vi klarer å holde liv i plantene i år.!
Det blir mye utelek fremover, nå er det
lettere for barna å bevege seg ute med litt
mindre klær.!

!

Maurtua skal også begynne å fokusere på
navnet sitt for å kjenne igjen sitt eget navn.
Når vi er ute på tur skal vi se etter logoer
som barna kan lære å kjenne igjen. Vi har
hele tiden fokus på å telle sammen med
barna, lære at du er 1 og jeg er 2, for å
lære hva inneholder tallet 3. Slik at det ikke
bare blir en remse med tall. alt vi gjør gjør
vi i lek, dette er ikke skoleundervisning. det
skal være morsomt å lære.

!
!
Annet:!
!
•
•
•
•

husk skift, det varierer i været fremover.!
merk klær og sko!
det blir besteforeldre kaffe i mai.!
planleggingsdag 29 mai.!

!
!
!
Hva skjer:!
!

• 16: Benjamin 3 år!
• 27: fotografering.!
• 30: Max 2 år

