KLAR-pædagogik og læringsmiljø i ugeform.
læreplanstemaer:

NATUREN OG NATURFÆNOMENER

BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

Moduler
6:00-8:00

8:00-8:15.

8:15-8:35

Mandag

27/01

KROP OG BEVÆGELSE

Uge.:05
SOCIALE KOMPETENCER

KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER

SPROG

Tirsdag 28/01

Onsdag 29/01

Torsdag 30/01

Fredag 31/01

Morgenmad.

Morgenmad.

Morgenmad.

Morgenmad.

Morgenmad.

Leg i mindre legemiljøer

Leg i mindre legemiljøer

Leg i mindre legemiljøer

Leg i mindre legemiljøer

Leg i mindre legemiljøer

Gitte har ansvaret for

Karin har ansvaret for

Lone B har ansvaret for

Tina har ansvaret for

Gitte har ansvaret for

morgenmads bordet.

morgenmads bordet.

morgenmads bordet.

morgenmads bordet.

morgenmads bordet.

Dorthe hjælper børn med at

Aida hjælper børn med at sige

Mette hjælper børn med at

Lone L hjælper børn med at

Dorthe hjælper børn med at

sige farvel og komme i gang

farvel og komme i gang med

sige farvel og komme i gang

sige farvel og komme i gang

sige farvel og komme i gang

med en aktivitet.

en aktivitet.

med en aktivitet.

med en aktivitet.

med en aktivitet.

Børnene går op/ind i deres

Børnene går op/ind i deres

Børnene går op/ind i deres

Børnene går op/ind i deres

Børnene går op/ind i deres

basisgrupper.

basisgrupper.

basisgrupper.

basisgrupper.

basisgrupper.

Fokuseret indsats.

Fokuseret indsats

Fokuseret indsats.

Fokuseret indsats.

Fokuseret indsats.

Karin

Karin

Mette 2 grupper.

Mette

Dorthe

Dorthe

Anne Marie

Anne Marie

Gitte

Gitte

Mette

Modtagelse af børn neden

Modtagelse af børn neden under

Karin

Modtagelse af børn neden

under Karin og Line

Tina og Line

Modtagelse af børn neden under

Modtagelse af børn neden

under Aida.

Modtagelse af børn ovenpå

Leg i basisgruppen

Tina og Line

under Tina og Line

Modtagelse af børn ovenpå

Aida

Dorthe Modtagelse af børn

Modtagelse af børn ovenpå

Modtagelse af børn ovenpå

Dorthe

Leg i basisgruppen Aida

ovenpå Anne Marie/ Mette

Anne Marie

Anne Marie.

Leg i basisgruppen

Leg i basisgruppen

Mette og Anne Marie

Leg i basisgruppen Gitte/Dorthe

Dorthe Gitte.
8:45-9:15.

Børnene samles i

Børnene samles i

Børnene samles i

Børnene samles i

Børnene samles i

basisgrupperne og spiser

basisgrupperne og spiser

basisgrupperne og spiser

basisgrupperne og spiser frugt.

basisgrupperne og spiser frugt.

frugt. De forberedes på

frugt. De forberedes på

frugt. De forberedes på

De forberedes på dagens

De forberedes på dagens

dagens aktiviteter.

dagens aktiviteter

dagens aktiviteter.

aktiviteter.

aktiviteter.

9:15- 10:00

Mandagsmotion.

Tælle trold gr. 1-4
Motorvej gr. 5-8

Gruppe 1, 2 og 8

tur ud

Gruppe 4, 5 og 6

tur ud

Gruppe 5 samt Lucas H,

Fredagsmotion.

af huset. Biblioteket. Vi skal

af huset. Biblioteket. Vi skal

Magnus, Anna Bell og William

finde bøger om cirkus

finde bøger om cirkus

fra gr. 6.

Aida tager med gr. 6.

værksted

Suppen simrer
gr.1-4

Gr. 8 samt Simon, Sebastian

Gr. 8 samt Simon, Sebastian og

Haletagfatgr. 5-8

og Liam gr. 1

Liam gr. 1

går i kreativ

Gruppe 4 samt Ziva, Emmely
og Laura gr. 6

går i

kreativ værksted

går i

kreativ værksted

sprogforløb om

cirkus.

Gruppe 5 samt Lucas H,

10:00-10:15
10:15-11:00

Magnus, Anna Bell og William

Gr. 2 samt Jasmin, Sofie, og

fra gr. 6.

Tristan gr. 1

sprogforløb

om cirkus.

sprogforløb om cirkus.

Der byttes rundt

Der byttes rundt

Der byttes rundt

Grupperne arbejder videre.

Grupperne arbejder videre.

Der byttes rundt

Gr. 2 samt Jasmin, Sofie, og

Fredagsmotion.

Børnene tilbydes leg i

Tristan gr. 1

forskellige legemiljøer

værksted

Suppen simrer
gr.5-8

Gruppe 4 samt Ziva, Emmely og

Haletagfatgr. 1-4

går i kreativ

inde/ude.

Laura gr. 6

sprogforløb

om cirkus.
11:00-12:00

Frokost i basisgrupperne.

Frokost i basisgrupperne.

12:15-14:00

Børnene leger på

Børnene leger på legepladsen.

legepladsen.

Der er tilbud om

Der er tilbud om

bevægelsesaktiviteter.

bevægelsesaktiviteter.

Klokken 13:45 rydder vi op i

Klokken 13:45 rydder vi op i

fællesskab. Herefter er der

fællesskab. Herefter er der

eftermiddagsmad.

eftermiddagsmad.

Frokost i basisgrupperne.

Fokuseret indsats
Karin til kl. 12:45)
Børnene leger på
legepladsen.
Der er tilbud om
bevægelsesaktiviteter.

Frokost i basisgrupperne.

Frokost i basisgrupperne.

Børnene leger på legepladsen.

Børnene leger på legepladsen.

Der er tilbud om

Der er tilbud om

bevægelsesaktiviteter.

bevægelsesaktiviteter.

Klokken 13:45 rydder vi op i

Klokken 13:45 rydder vi op i

fællesskab. Herefter er der

fællesskab. Herefter er der

eftermiddagsmad.

eftermiddagsmad.

Klokken 13:45 rydder vi op i

.

fællesskab. Herefter er der
eftermiddagsmad.

14:30-15:00
14:30-16:00

Der leges i forskellige

Der leges i forskellige

Der leges i forskellige

Der leges i forskellige

Der leges i forskellige

Fredag til kl.

legemiljøer i basisgruppen

legemiljøer i basisgruppen

legemiljøer i basisgruppen

legemiljøer i basisgruppen Børn

legemiljøer i basisgruppen Børn

15:30

Børn afhentes

Børn afhentes

Børn afhentes

afhentes

afhentes

16:00-16:30

Børn og voksne samles på

Børn og voksne samles på

Børn og voksne samles på

Børn og voksne samles på

Børn og voksne samles på

Fredag fra

underetagen. Der tilbydes 2-

underetagen. Der tilbydes 2-3

underetagen. Der tilbydes 2

under etagen. Der tilbydes 2

underetagen. Der tilbydes 2

15:30 -16:00

3 forskellige aktiviteter.

forskellige aktiviteter. Børn

forskellige aktiviteter. Børn

forskellige aktiviteter. Børn

forskellige aktiviteter. Børn

Børn afhentes.

afhentes.

afhentes.

afhentes.

afhentes.

