Årsplan for 2017. Læsø Børnehus, 0-6 årige.
Følgende er en overordnet plan over de læreplanstemaer vi vil fokusere på gennem
året. Herudover laver vi månedsplaner, der mere konkret fortæller om pædagogiske
fremgangsmåder og aktiviteter, ture og projekter i Børnehuset, der relaterer til de
temaer der fokuseres på.

I foråret vil vi arbejde med læreplanstemaerne:
- Sociale kompetencer
- Natur og naturfænomener

Sociale kompetencer:
Legen med andre børn er meget vigtig for udviklingen af den sociale kompetence. Vi skal støtte
børnene i at kunne lytte til andre, vise omsorg og forståelse samt give plads og øve sig i at gå på
kompromis. Det er vigtigt for børn at føle sig som en del af et fællesskab, for at udvikle evne til at
indgå i relationer og samarbejde med andre.

Vi vil arbejde med emnerne:
Rundkredse:
Vi vil sætte fokus på samarbejdslege. Gennem lege får børnene mulighed for, at danne nye
relationer. De lærer at udvise omsorg og empati over for andre og give udtryk for egne behov og
følelser.

ABC:
Et projekt for børn og personale, som kører på landsplan og som Børnehuset har valgt, at deltage i.
Projektet handler om mental sundhed, om at have det godt med sig selv og andre. Formålet er at
man i en tidlig alder bliver opmærksom på sin egen indsats i forhold til mental sundhed.
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Projektet har tre overordnede budskaber: At være aktiv og engagere sig i verden omkring sig (A),
at have en følelse af at høre til og være en del af et fællesskab (B) og at gøre ting, der giver
mening (C), dette bidrager alt sammen til mental sundhed.
Vi vil i samarbejde med Laila Hørby, vores Sundhedskoordinator, igangsætte projektet. Laila
kommer i børnehaven og laver ABC med børn og personale 4 gange de næste måneder. Vi har
aktiviteter, lege og samtaler med børnene om de forskellige temaer.
Se evt. ABCformentalsundhed.dk

Natur og naturfænomener

Naturoplevelser i barndommen er en vigtig del af grundlaget for børns forståelse for
omverdenen. At bruge naturen som rum for leg, til sanseoplevelser, til eksperimenter
og til bevægelse, er en af vejene til af nå rundt om hele barnets udvikling. Børns
kendskab til naturfænomener og miljø er med til at udvikle almindelig respekt for
natur og ressourcer.

Vi vil arbejde med emnerne:
Glød og Flamme:
Det er et program om ild og brand fra Børneulykkesfonden. Materialet er specielt udviklet til
børnehaver og giver os mulighed for at fokusere på brandsikkerhed på en kreativ og sjov måde.
Mad:
Vi vil arbejde med temaet ”Fra jord til bord”. Vi vil igangsætte projekter med tilplantning i vores
drivhus, hvor vi dyrker tomat, agurker, krydderurter og hvad børnene og vi ellers finder på. Vi
håber fugleinfluenza-alarmen snart afblæses, så vi kan dyrke vores hønsehold igen. Herudover vil
vi undersøge og partere hele fisk, tilberede og spise det bagefter Vi vil fokusere på madlavning
og børn som medhjælpere i køkkenet. Vi vil styrke børnenes kendskab til de forskellige råvarer og
deres oprindelse.
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Tur til skovhytten:
Vi vil endnu engang tage i ”Skovhytten” i to sammenhængene dage. Her opleves naturen og
fællesskabet mere intensivt i en mindre gruppe, på tur sammen. Børnene møder et mangfoldigt
terræn og miljø på turene til skov og strand, med rig mulighed for motoriske og sansestimulerende
oplevelser. Dette er med til at styrke den gode erfaringsdannelse og den fælles ”historie”.

Affaldsindsamling:
På landsplan har man lavet en kampagne der tilbyder materiale til skoler og institutioner. Med det
formål, at gøre en fælles indsats for en renere og smukkere natur og et bedre miljø. Samtidig lærer
vi en masse om affald, natur, kredsløb, sortering, bæredygtighed og meget mere. Affald smidt i
naturen skader vores drikkevand, planter og vilde dyr. Det ødelægger oplevelserne i naturen og
indeholder værdifulde ressourcer, vi skal bruge igen.
Vi får tilsendt en deltagerpakke indeholdende inspirationsmateriale og indsamlingssække. I kan
læse mere på www.affaldsindsamlingen.dk

Sommertema:
I sommerferien arbejder vi med et selvstændigt tema, hvor vi kommer omkring flere af
læreplanstemaerne. Formålet er at have en sjov og aktiv sommer i Børnehuset.
I år bliver temaet ” INDIANER”.
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I efteråret vil vi arbejde med læreplanstemaerne:
-

Krop og bevægelse

-

Personlig udvikling

Krop og bevægelse:

Børn oplever, sanser og erfarer verden gennem hele kroppen. Denne stimulering af
krop og sanser, foregår dagligt under leg, fysisk aktivitet, af-/ og påklædning, ved
måltider m.m. Børn der er fysisk aktive, bliver fortrolige med deres krop og udvikler
lyst til at lege og bevæge sig endnu mere. Det udvikler barnets forståelse af sig selv.

Personlig udvikling:
Barnets personlige kompetencer har en stor betydning for dets generelle udvikling og
trivsel. Gennem leg og samvær dannes barnets identitet og de skal lære at tackle
både succeser og nederlag. Det er i det sociale fællesskab, at børn udvikler deres
personlighed. En alsidig personlighedsudvikling kræver ansvarlige voksne, der lytter
og går i børnehøjde for at forstå og følge børns måder at se og være i verden på.
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Vi vil arbejde med emnerne:

Kroppen:
Vi vil sætte fokus på kroppen – hvordan ser vi egentlig ud udenpå og indeni?

Cirkus:
Børnene skal igen i år være Cirkus artister. Vi afslutter med en forestilling for forældre og
bedsteforældre.
I Cirkus Børnehus er der klovne, Domptører, Linedansere, Kanonkonge, Cirkus Prinsesser, ja kun
fantasien sætter grænser.
Børnene er med til, at udvælge numrene og komme med ideer til fremførelsen. Det at være med i
hele processen vil være en motivationsfaktor til at turde stå i manegen og vise, hvad de har lært og
ikke mindst at optræde, hvor mor, far m.m. er publikum.

Sikkerhedsugen:
Vi har tilmeldt os ”Sikkerhedsugen” fra Børneulykkesfonden. Formålet er at lære børnene,
hvordan de begår sig sikkert og undgår ulykker.

I december måned har vi jule-tema
I december skal der hygges ekstra! Vi laver små gaver, klipper pynt og pynter huset op, - der skal
bages og høres julemusik. Vi skal synge de kendte julesange, høre kalender historier, sætte grød op
til husets nisse – opleve lidt drillerier! - og så vi skal have julefest hvor familien er inviteret.
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