Årsplan 2021
Med særlig fokus på:

Sang, musik og bevægelse
•
•
•
•

– med udgangspunkt i alle læreplanens temaer.

Vi starter og slutter hver dag med at vaske hænder når vi kommer i børnehave og
inden vi går ud til mor & far.
De to yngste grupper arbejder ugentligt med ”Empati og sociale relationer” og ”Trin
for trin”. De ældste arbejder med fri for mobberi.
Grupperne er på skift en måned ad gangen i salen om tirsdagen (Kun månegruppen
under Coronaristriktioner).
Vi er så vidt muligt ude hver dag. Vi leger og har planlagte og spontane aktiviteter.

Vi arbejder overordnet med projekter i 3 måneder ad gangen. Vi vil komme til at arbejde
med science, musik, dans og rytmik, venskaber og relationer, selvstændighed, empati og
meget mere på tværs af projekterne.
Kommende skolebørn er i det sidste år af deres børnehavetid i førskolegruppe hver dag
fra 1. april. Børnene følger årsplanen og samtidig øver de sig i at starte i førskole.
Nærmere info om de forskellige arrangementer kommer i månedsplanen. Vi gør
opmærksom på at der vil komme ændringer i årsplanen.
ALT ER MED FORBEHOLD FOR CORONA RESTRIKTIONER – ÆNDRINGER VIL FOREKOMME.

Derfor: Legetøjsdag, stillestund og forberedelse af frugt er indtil videre ude af
planen. Besøg i salen, vil kun være for de store måner indtil 1. april 2021, grundet
antal og rengøring.

Januar: Musik instrumenter – Vi fremstiller og stifter bekendtskab med forskellige instrumenter
For Børn

Månebørn går i salen

Tirsdage kl. 9.15-11

For Forældre

Godt nytår!!

Godt nytår!!

Tømme barnets rum

Fredag d. 29.

Februar: Musik instrumenter – Vi fremstiller og stifter bekendtskab med forskellige
instrumenter
For Børn

For Forældre

Månebørn går i salen

Tirsdage kl. 9:15-11

Fastelavnsfest m. tøndeslagning

Fredag d. 12. kl. 9

Forældrekaffe
Tømme barnets rum

Fredag d. 12. kl. 14-15:30
Fredag d 26.

Marts: Musik instrumenter – Vi fremstiller og stifter bekendtskab med forskellige instrumenter
For Børn

Månebørn går i salen

Tirsdage kl. 9:15-11

Forårsmotionsløb (udsat fra efteråret) Torsdag d. 18. kl. 9

For Forældre

Påske forberedelser

Uge 12

Påskefrokost

Tirsdag d. 23.

Afslutnings Diskofest (evt. for alle
børn!)

Fredag d. 26. kl. 16.30-19

Forældrekaffe - Vi siger farvel til
skolebørnene og deres forældre.

Fredag d. 26. kl. 6.30-9

Tømme barnets rum

Fredag d. 26.

April: Sanglege – vi synger og leger nye og gamle sanglege ude og inde
For Børn

Solbørn går i salen

Tirsdage kl. 9:15-11

Brandøvelse

For Forældre

Hygiejneuge

Uge 16

Forældremøde med valg til
bestyrelsen.

Tirsdag d. 19. - info følger.

Tømme barnets rum

Den 29.

Maj: Sanglege – vi synger og leger nye og gamle sanglege ude og inde
For Børn

For Forældre

Stjernebørn går i salen

Tirsdage kl. 9:15-11

Vi laver en lille gave til Mors dag

Uge 18

Udflytter til Marbæk
Førstehjælp

Mandag d. 10.- Onsdag d. 12. kl.
9-15 hver dag
Uge 20

Forældrekaffe i Marbæk

Onsdag d. 12. kl. 12-14:30

Tømme barnets rum

Fredag d. 28

Juni: Sanglege – vi synger og leger nye og gamle sanglege ude og inde
For Børn

For Forældre

Månebørn går i salen

Tirsdage kl. 9:15-11

Vi laver en lille gave til fars dag

Uge 22

Børnenes grundlovsdag

Fredag d 4. juni

Bedsteforældredag

Torsdag d. 10. Kl. 9 - 13

Sankt Hans

onsdag d. 23.

Sommerfest for børn & Forældre

Torsdag d. 17. kl. 16.30-19

Tømme barnets rum

Fredag d. 25.

Juli: Bevægelse til forskelligt slags musik og musik og dans fra forskellige kultur
For Børn

Vi holder sommerferie på skift

For Forældre

Tømme barnets rum

Når I går på sommerferie

August: Bevægelse til forskelligt slags musik og musik og dans fra forskellige kultur
For Børn

For Forældre

Solbørn går i salen

Tirsdage kl. 9:15-11

Fællesfoto

Onsdag d. 25.

Mad-uge – vi laver mad i børnehaven

Uge 34

Tømme barnets rum

Fredag d. 27.

September: Bevægelse til forskelligt slags musik og musik og dans fra forskellige kultur
For Børn

For Forældre

Stjernebørn går i salen

Tirsdage kl. 9.15-11

Hygiejneuge
Cykeldage for Solbørn
Cykeldage for Stjernebørn

Uge 36
Alle tirsdage i september
Alle torsdage i september

Tømme barnets rum

Fredag d. 24.

Oktober: Sang – stemmen – faget og rim og remser
For Børn

Månebørn går i salen

Tirsdage kl. 9.15-11

Brandøvelse

For Forældre

Hej skal vi lege

Uge 41

Motionsløb

Fredag d.15. kl. 9

Samtale for kommende skolebørn

Efter aftale med Lisbeth

Lysfest med Forældrekaffe

Fredag d. 29. kl. 6.30-9

Tømme barnets rum

Fredag d. 29

November: Sang – stemmen – faget og rim og remser
For Børn

Solbørn går i salen

Tirsdage kl. 9.15-11

Vi laver hemmeligheder til mor & far

For Forældre

Venskabsuge

Uge 45

Juletræsfest

Fredag d. 19.

Tømme barnets rum

Fredag d. 26.

December: Sang – stemmen – faget og rim og remser
For Børn

For Forældre

Stjernebørn går i salen

Tirsdage kl. 9:15-11

Børnenes julefrokost

D. 7.

Solbørn går Luciaoptog

D. 13. Kl. 7:30

Risengrødsdag

D. 16.

Forældrekaffe m. Luciaoptog

D. 13. Kl. 6.30-9 (optog kl. 7.30)

Tømme barnets rum

Når i går på juleferie

