Årsplan 2019

Pilehuset, grøn institution
Januar
Februar

Marts

April

Maj
Juni
Juli

August
September

Læreplanstemaet – Natur og naturfænomener
Vuggestuen- kikker på science med sne.
Naturbanko – styrke sprog – opmærksom på ting i naturen.
Tirsdag d 15 jan. Smøre selv morgenmad.
Slå katten af tønden – fredag d. 1/3 I Naturen, vi laver Fastelavnsris som vi finder i
Naturen. – Vi laver varm kakao på bål, dagen før bager vi Fastelavnsboller.
Vuggestuen – kikker på om det skal foregå indenfor. Vi laver masker, fastelavnsris.
Onsdag d.13- smøredag – vi laver suppe på bål – evt. bage fladbrød også på bål.
(evt. bh står for det)
Den 28/2 tur til Orø med børnehavebørn.
Vi afholder Pias 40 års Jubilæum den 1
marts.
Mandag d. 4 afholder vi fastelavn
Vi arbejder med læreplanstemaet
Påskeaktiviteter og sår karse.
Den 30/3 – tur til Boserup, fisketur med
børnehavebørn.
Smøre selv morgenmad onsdag d 13/3.
Påskefrokost d 10 fælles for vuggestue og børnehave.
Præstgården – trille æg den 9/4- 19.
Vuggestuen laver et lille teater for vuggestuebørnene.
Afslutning af kommende skolebørn
Besøge SFO med de kommende skolebørn.
Forældremøde sommerfest – fredag d. 24/5 kl 15-19 vuggestuen optræder med en
sang.
Vuggestuen – ordner urtehaven.
Smøre selv morgenmad torsdag d. 9/5
Sankthansbål.
Læreplanstema Natur og Naturfænomener
Smøre selv – fællesfrokost d. 12/6.
Strand liv, vi finder strandkål, og finder stranddyr.
Sommerferietid. Fra jord til bord
Vi bruger naturen og finder krible krabledyr.
Vi leger med vandkanal og med vand i spande, og med vandslange, og
vandrutchebane.
Børnehaven arb. med sikkerhed i trafikken – vi afholder cykeldage. Evt. inviterer
politibetjent.
Smøre selv morgenmad tirsdag d 13.8
Læreplanstema - Natur start midt i september.
Bedstedag og Pilehusets fødselsdag den 30. september. Vi planter blomster.
Fælles smøre selv dag – varm mad d. 18/9

Oktober

Læreplans tema - Krop og bevægelse kondidag. Halloween i naturen (udhule
græskar) græskarsuppe d 31/11
Fælles morgenmad tirsdag d 10/11

November

Vuggestuen samler blade ind og laver ting med dem.

December

Fælles morgenmad d. 19/11
Juletræet tændes fredag d. 29/11 – varm cacao til børnene og kaffe/the til
forældrene.
Juleværksted i hele måneden.
Jul i præstgården fredag d 6/12
Lucia-optog og forældrejulehygge fredag d 13/12, med gløgg (minus alkohol)
æbleskiver
Børnejulefrokost onsdag d 18/12
Alle spiser Nissegrød fredag d 20/12

