
 

 

 

 

        

 

       HØST 

Dyra på gården er sentrale i arbeidet vårt. Vi lærer om 

dyra vi har i Smiehavna, og barna får erfaring med 

fôring og stell.  

Naturen forbereder seg til vinter og det er variert vær 

med sol, regn, vind og vann. Om høsten forvandles 

grønt til gult, rødt, oransje og brunt før bladene faller 

ned. Vi går på turer til utecampen og ellers i 

nærområdet. Vi følger med på bonden som høster av 

markens grøde. 

Fagområde Kunst, kultur og kreativitet. 

Hakkebakkeskogen byr på fortelling, musikk, rollespill 

og lek, uteliv og oppdagelser i naturen, baking, 

snekring og formingsaktiviteter.  

FN-dagen 24.okt. Markeres med Solsikkefest. Vi lager 

kunstverk som vi selger, og inntektene går til 

fadderbarna våre.  

Teddybjørnens dag 27.10 er 

bamsens bursdag. Ta med bamsen 

og vi lager tivoli og bamsefest.  

 

VINTER 

Dyra på gården flytter inn i fjøset og vi fôrer og steller 

for dem der.  

Naturen dekkes av snø, blomster går i dvale og fugler 

flyr sydover. Noen dyr skifter farge, og kanskje vi kan 

se dyrespor i snøen?  

Fagområde Natur, miljø og teknikk. Friluftsaktiviteter 

og utelek er en del av hverdagslivet vårt. Vi skal utvikle 

forståelse for naturvern og samspillet i naturen. 

Arbeidet med husdyra og tilberedning av mat gir 

kunnskap om matproduksjon. Tekniske leker og teknikk 

i hverdagen. 

Adventstiden fylles med juleverksted, sanger, 

juleevangeliet, Luciafeiring og grøtfest. Forestilling i 

barnehagen med Prøysens jul. 

Karneval feires med kostymer, samling og felles 

måltid. Vi slår også ”katta ut av sekken.”   

 

 

     

 

      VÅR 

Påsken markeres med påskeverksted, samling 

med dramatisering av påskebudskapet, sang og 

felles påskelunsj for hele barnehagen.  

Dyra på gården slippes ut av fjøset. Kanskje får 

vi oppleve at nytt liv kommer til gården? Vi fôrer 

og steller for dyra ute.   

Naturen våkner til liv etter vinteren. Trærne blir 

grønne, blomster gror, fugler kommer tilbake og 

insekter kryper frem.  

Fagområde Natur, miljø og teknikk. 

Metro Lekeland, vi leker og spiser god mat. 

17.mai feires med en enkel markering i 

barnehagen. Vi har fokus på flagget vårt, synger 

17. mai sanger og har pølsekiosk.  

 

SOMMER 

Dyra på gården får mat og stell ute. Geitene går 

fritt rundt på tunet, kaninene får litt ekstra kos og 

kanskje Astrix vil kjøre tur med oss i vogna? 

Naturen. Vi tilbringer mye tid ute med bevegelse 

i naturen, turer, bading og lek, gode erfaringer 

og glede over naturens mangfold. 

Fagområde Natur, 

miljø og teknikk. 

Sommerfesten 

arrangeres i juni. 

Barna opptrer med 

sang, vi hygger oss 

med grillmat og gjør litt 

ekstra stas på 

skolestarterne. 
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ARBEIDSMETODER 

Skolegruppe: De som starter på skolen til neste år vil være med på skolegruppe en gang i 

uka. Vi vektlegger lese- og skriveforberedende aktiviteter, matematiske begreper, øver rett 

blyantgrep, selvstendighetstrening m.m. Avslutning med overnatting i barnehagen mot 

sommeren.  

Grupper: Vi deler gjerne barna i mindre grupper. ”Ekornbarna” når de store er på 

skolegruppe.  

Fagområder: Vi har valgt å ha ekstra fokus på fagområdene Kunst, kultur og kreativitet og 

Natur, miljø og teknikk dette året. Men det vil alltid være et tverrfaglig arbeid, da ingen av de 

sju fagområdene kan stå alene. 

Måltider skal være et samlingspunkt for gode og sunne matvaner. Vi spiser inne, ute eller på 

tur. Vi har varmmat en dag i uka.  

Bursdager feires med flagg, krone, samling og noe godt som barna velger i barnehagen. 

Morgenmøte og samlinger bruker vi til å snakke sammen. I morgenmøte snakker vi om 

dagen. På dagtavla henger vi opp hvilken dag det er, været og aktuelle symboler/ bilder for 

dagens aktiviteter. Samlinger brukes til tema-arbeid, sanger, rim og regler, lese bøker og 

eventyr. Barna opplever tilhørighet til gruppa, de får mulighet til å medvirke i sin egen 

hverdag og de opplever å bli hørt. 

Læring i hverdagsaktiviteter er viktig for rutiner og selvstendighetstrening gjennom dagen. 

Her ser vi læring, sosial kompetanse og danning som finner sted i uformelle 

læringssituasjoner. 

smART oppvekst er gode karakteregenskaper som er allmenngyldige og bygger opp om 

grunnleggende verdier. Steg for steg er et program hvor vi trener empati, mestring av sinne 

og problemløsning.  

Trygghetssirkelen – vi skal være en trygg base og sikker havn for alle barna. Alltid være 

større, sterkere, klokere og god. 

Alle med/ TRAS er observasjonsverktøy vi bruker for å finne ståsted og følge utviklingen hos 

barna. Dette blir grunnlag for foreldresamtaler og tilrettelegging av arbeidet vårt. 

OM PLANENE 

Aktivitetsplanen for Humla er en grov oversikt over emner vi skal innom i løpet av året. Vi 

vurderer og evaluerer underveis. Barnehageloven og Rammeplan for barnehager ligger til 

grunn for arbeidet vårt.  

INFORMASJON OG DOKUMENTASJON 

Ukeplaner, månedsbrev og annen informasjon sendes til 

foreldrene på mail. Et eksemplar henges opp på tavla i 

garderoben, så fint om dere følger med der også.  

Mer informasjon om barnehagens innhold og 

rammebetingelser finnes i barnehagens  

virksomhetsplan på hjemmesiden vår www.smiehavna.no

 


