Årsplan Förskolan Kornknarren
2016-17
Förskolan Kornknarren ligger i Kilenområdet i Töreboda och har fem avdelningar, Ankan 1-3
år, Svalan 1-3 år, Staren 3-5 år, Svanen 3-5 år samt Ugglan 3-5 år. På förskolan arbetar 9
förskollärare och 7 barnskötare, kökspersonal, vaktmästare samt vikarier. Årsplanen bygger
på nationella och kommunala styrdokument.
Kvalitetsmål 1: Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Hur:




Rörelse
Vikten av att äta bra
Lära om kroppen

Varför:




Stärka kropp och själ
Öka kunskapen om att äta bra
Öka kunskapen om sig själv

Hur ser vi att vi nått målet?




Barnen orkar mer
Friskare barn
Medvetna om kroppens delar och funktioner

Kvalitetsmål 2: Barns inflytande i förskolan.
Hur:




Pedagoger som stöttar, uppmuntrar och vägleder
Eget ansvar
Möten och samtal

Varför?




Stärker självkänslan
Våga uttrycka sig
För att skapa en trygg förskola

Hur ser vi att vi nått målet?




Lugnare barngrupp
God dialog leder till mindre konflikter
Barnen leker med varandra
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Kvalitetsmål 3: Att utmana och utveckla barnens digitala kunskaper.
Hur:



Erbjuda ett varierat utbud av tekniska hjälpmedel
Pedagoger och barn utforskar tillsammans

Varför?



För att följa samhällsutvecklingen
Från spelande till lärande

Hur ser vi att vi nått målet?



Efterfrågar och tillåts använda de tekniska hjälpmedlen
Kan hantera olika digitala hjälpmedel

Kvalitetsmål 4: Språkförmåga.
Hur:




Sång, ramsor, rim, högläsning, rytmik, sagor, drama
Dagliga samtal
Språksamling

Varför?




Lära sig kommunicera
Grunden i språket
Viktigt redskap för framtiden

Hur ser vi att vi nått målet?




Utvecklar sitt språk
Leken utvecklas
Pratglada barn

Kvalitetsmål 5: Skrivförmåga.
Hur:





Erbjuda varierat skrivmaterial
Träna finmotorik
Visa samband mellan bild och text
Penngrepp

Varför?




Väcka nyfikenhet för skriftspråket
Få bra pennfattning
Grund för fortsatta studier och arbetsliv
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Hur ser vi att vi nått målet?





Visar intresse och förståelse
Lekskriver
Pennfattningen
Pratar om det skrivna språket

Kvalitetsmål 6: Läsförståelse.
Hur:




Högläsning, lyssna och återberätta
Koppla ihop ord och bild
Rita det man hört

Varför?




Återkoppla till det man hört
Förståelse för det skrivna språket
Utvecklar sin fantasi

Hur ser vi att vi nått målet?




Känner igen sitt namn och bokstäver
Återberättar
Förmåga att lyssna

Vår barnsyn:




Vi ser på barnet som en egen individ med egen vilja att lära
Barn kan, vill och är nyfikna
Tillåtande och tillgänglig miljö

Vår kunskapssyn:






Lär sig genom lek, utforskande och upprepning.
Lär sig genom samspel
Lär sig genom goda lärmiljöer
Lär med kropp och sinnen
Lär sig genom olika möten

Pedagogroll:







Förebild
Medforskande
Vägledande
Glädje
Närvarande
Ge verktyg
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