Sleiverud barnehage - I barnebokens verden
Sleiverud barnehage arbeider med ett felles tema på
hele huset gjennom hele
barnehageåret.
Utgangspunktet er en
barnebok, og gjennom den gir
vi barna morsomme og
lærerike opplevelser, blant
annet ved at voksne dramatiserer for barna. Personalet
i barnehagen skaper
opplevelser med
utgangspunkt i årets bok.
Disse spilles opp for barna
og bearbeides sammen med
barna i
både
formelle og uformelle situasjoner
Arbeidet med barneboken gir barna
felles leketemaer, beriker barnas lek
og fantasi. Barna bidrar med sine
ideer underveis i arbeidet, og
fagområdene i rammeplanen
knyttes sammen med hendelser i boken.
Utgangspunktet for læring er godt når barna får
oppleve helhet og sammenheng i det de gjør.

Læring i fantasien og barnebokens verden:
- gir barna morsomme og lærerike opplevelser
- inspirerer barnas lek og aktivitet
- gir humor, glede og fellesskapsfølelse blant barn og
voksne
- utvikler barnas sosiale kompetanse
- lar barna erfare, oppleve, utvikle og lære gjennom
fagområdene
- gir barna medvirkning i prosessen
- inspirer barna til bok/leseglede
- utvikler barnas språk gjennom litteratur og samtaler
om det vi opplever
- inspirerer og motiverer personalet, slik at alle bidrar
ut fra sine interesser, egenskaper og ønsker
- dokumenteres gjennom bilder, video, skriftlig arbeid
og annet
- inkluderer foreldrene i barnehagens virksomhet

Opplevelsene er beskrevet
mellom de røde pilene
De grønne boksene er
områder fra Rammeplanen vi
har definert som spesielt
viktige

De blå boksene er
Rammeplanens 7 fagområder
De oransje boksene er
områder Bærum kommune
satser spesielt på
November
Pippi leker i veibanen
og lærer noen av de
trafikkreglene

Oktober
Frøken Prysselius
organiserer dugnad

Lekens betydning for barns utvikling

September
Pippi leker i
barnehagen

Lek

Fellesskap
Humor og glede

Læring

Sleiverud barnehage

Læring i fantasien og barnebokens verden
En inspirasjon og rød tråd
som gjennomsyrer hele vår virksomhet

Barns medvirkning

Antall, rom
og form

Fantasi
Foreldresamarbeid

2016-2017

Juni
Sommeravslutning/
Temaavslutning

Natur, miljø
og teknikk

Etikk, religion
og filosofi

Barnehagen som første trinn i utdanningsløpet
Samarbeid og samhandling

Januar
Er det Pippi som har
tatt perlene i
barnehagen?

Kropp, bevegelse
og helse

PIPPI LANGSTRØMPE

Nærmiljø og
samfunn

Kunst, kultur
og kreativitet
Kommunikasjon,
språk og tekst

Februar

Rekruttering og kompetanse
Barnehagen som helsefremmende og forebyggende arena

Mars

Mai
Trafikksikkerhet

Pippi baker
pepperkaker på gulvet
Prysselius danser med
julenissen

Sosial kompetanse

Omsorg

August
Frøken Prysselius og
Pippi dukker opp på
foreldremøte

Desember

Språkmiljø og språkstimulering

April

Barns trivsel voksnes ansvar
Mobbing i barnehagen hva gjør
vi med det?

Bærum kommunes barnehagemelding 2015-2025:
«Tidlig innsats, mestringsperspektivet og samarbeid og
samhandling skal vektlegges i Bærumsbarnehagen.
Barnehagen skal ses på som første trinn i
utdanningsløpet, og lek, språk og god helse er spesielle
faglige satsingsområder.»

«Barnehagemelding 2015-2025 skal bidra til at det blir
et likeverdige og enhetlige barnehagetilbud i alle
Bærums barnehager, for alle barn og foreldre."

