
 

TID EMNE MÅL ARBEID 

JANUAR 

 

 

Årstiden 

Vinteren 

Fuglene våre 

Lek 

 

Jungelfest! 

 

 

Skape gode 

lekegrupper og gode 

relasjoner i kohortene 

Lære om stand 

fuglene våre 

 

Finne på noe 

annerledes i forhold 

til årstiden. Ha det 

moro 

 Lek, spill og lekegrupper 

 Skiskole for tigerbarna 

 Lar barna oppleve naturen om vinteren.  

 Observerer årstiden. 

  Mate fuglene  

 Gå på ski 

  

 Gjøre avdelingen om til jungel 

 Kle oss ut 

FEBRUAR 

MARS  

 

 Universet 

 

 

 

 

Karneval 

Lære om stjerner og 

planeter i solsystemet 

vårt 

Utvikle lek, fantasi og 

kreativtet 

Glede og felleskap. 

 

Fastetid- eldre 

tradisjon i vår historie 

 Lese bøker og samtale omkring tema. 

 Lage romrakett, romfartssenter 

 La barna leke og oppleve, bruke fantasi og kreativitet 

  Lage sol, måne, stjerne og planeter. Lage stjernekikkert 

  Lage leke romrakett 

 

Kle oss ut og ha en fest i forbindelse  

med fastelavn 

APRIL 

 

  Kroppen 

 

 Påske 

forberedende 

aktiviteter 

 Påskeferie 

 Kroppen min-navn 

på kroppsdelene 

 Sår og skader, 

hva skjer? 

 Lære om 

tradisjoner 

knyttet til høytid 

 Estetikk og kultur 

 Undre seg / 

filosofi 

 Enkel førstehjelps undervisning. 

Lager påskepynt 

 Tar utgangspunkt i barnas perspektiver når det gjelder feiring av påske. 

 

 

MAI 

 

 

 Hvorfor vi 

feirer 17 mai 

 Utelek  

 Vi snakker om 

våren 

 Barna skal lære 

hvorfor vi feier 

nasjonaldagen slik 

vi gjør det 

Har felles leker ute - regelleker 

 Vi snakker om Wergeland og Eidsvoll bygningen.  

 Norges grunnlov 

Vi går i tog 

 

JUNI 

 
 

Sommer 

aktiviteter  

 

 

 

 Få kjennskap til 

småkryp 

 Kunne noen 

blomsternavn 

 Fysisk aktivitet 

 Glede og 

opplevelser 

 

 Tur til Lysakerelven 

 Vi samler blomster og småkryp. 

  

Sommerfest ? 

 

 

 



Periodeplan for vinter og vår 2021 

Det er ikke lett å legge planer i disse tider, men vi skal prøve å gjøre det beste ut av situasjonen og gjennomføre så mye 

vi kan! Vi kan dessverre ha lite samarbeid med de andre avdelingene pga. av kohortene, men det kan tenkes at vi kan ha 

skilek ute samme en dag hvis snøen blir liggende. 

I stedet for sydentur, må det bli en jungelfest i år, fordi vi ikke kan bade sammen osv. Vi skal snakke kort om jungelen og 

hvilke dyr som lever der på forhånd. Barna kan gjerne ha på seg dyredrakter hvis de ønsker det denne dagen, Torsdag 27 

januar. Vi skal som vi pleier å gjøre på sydenfesten, skru opp varmen, lage pizza og spise is med jungelstemning rundt oss. 

Verdensrommet 

 Et av vinterens prosjekt har vi kalt verdensrommet. Vi vil jobbe med dette temaet på avdelingen så lenge barna syns det 

er gøy og viser interesse. 

Hovedmål: 

 Kunnskapsformidling. Skape et lærende miljø med fokus på lek og fantasi, kreativitet. 

 Lære navn på planetene og hvor de ligger i solsystemet vårt 

 Lære om jordkloden, sola og månens betydning 

 Undre seg over hva som finnes der ute i verdensrommet. 

 

Holdningsmål: 

I rammeplanen står det at «Barnehagen skal fremme læring. I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som 

støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. (…) Barnas nyskjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal 

anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå 

sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. 

 

I løpet av våren skal vi også ha Kroppen som tema. Vi begynner når vi føler oss ferdige med verdensrommet. 

Kropp, bevegelse og helse  

Hovedmål: 

 Vi skal snakke mye om kroppsdeler og lære litt om indre organer og hva disse er til for.  

 Vi skal bruke kroppen mye i aktiviteter som ski, løping, klatring etc 

 Før «plaster sesongen» er godt i gang igjen skal vi snakke litt om enkle skader man kan få og hvordan behandle 

disse.  

 Vi skal selvfølgelig lære og synge mange sanger om kroppen og lære bevegelsesleker.  

Holdningsmål: 

I følge rammeplan for barnehager skal barnehagen bidra til at barna 

 Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring 

 Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer 

 Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet 

 Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider 

 Utvikler glede ved å bruke naturen til utforsking og kroppslige utfordringer og få en forståelse av hvordan en 

bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen 

 Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige 

 Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse og betydningen av gode vaner og sundt kosthold 

Studenter 

Vi får tilbake studenten Lucie i uke 4,5,6,7 og 9. Hun tar nå 3 – års praksis som skal handle om ledelse og vil gå inn og 

prøve seg som leder på avdelingen 5 dager i praksisperioden.  



Påsken 

Uken før påske skal vi lage litt påskepynt og male påske egg og gå på eggejakt! 

Etter påske forsetter vi med tema kroppen så lenge barna er interessert. Vi Skal selvfølgelig repetere tema rundt 17 mai 

når vi kommer så langt og eller legge merke til skiftninger i naturen og dra på ulike faste, hyggelige turer med barna 

etter hvert som sommeren skrider fram. Overnattingstur for tigerbarna på Sæteren gård blir det forhåpentligvis også-

…….. Kanskje  

 

 

          Lig hilsen Henriette, Lena, Andrea og Marthe 

 


