
Uke 33-37 38 39 -43 44-47 48-52 

TEMA Tilvenning 
Lek og vennskap 
Forebygge mobbing 
Forming og materialer 

Brannvernuke  Filosofi og undring 
Psykisk helse 

Høst 
Nasjonene i barnehagen 

Advent  
Lucia 
Jul 

Kommunikasjon, 
språk og tekst. 

Morgensamling Eldar og Vanja Språk i barnehagen  
Sette ord på følelser 

Tras og alle med 
kartlegging 
 

Julesanger og fortellinger 

Kropp, 
bevegelse og 
helse 
 

Sangleker  Førstehjelp (Henry) Grunnleggende 
bevegelser ute og på tur 
Hygiene 

 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Turgrupper  Musikk og følelser 
undre seg over farger 
og fargeblanding 

Høstfarger 
Musikk og rytme 

Julepynt, dramatisering, og 
fremføre på nissefesten 

Natur, miljø og 
teknikk 

Tegne, male, snekre og leire 
ute. Ulike materialer harde, 
myke osv.  

   Naturen om vinteren 

Etikk, religion og 
filosofi 

Filosofere om vennskap    Hva er vinter 
Julefeiring 

Nærmiljø og 
samfunn 

Ulike turmål 
Barns medvirkning 

  Nasjonene som er 
representert i bhg, flagg 
og språk. 

Besøke julegatene 

Antall, rom og 
form 

Værtavle, telle grader, dato, 
lese tall 
Bli kjent med matematiske 
former 

 Butikklek  
Telling og sortering 
Arbeide med begreper 
som tung,  

Butikklek 
Telling og sortering 

Julekalender 

Språktrappa Venner og Lek 
Årstider 
Høst 
Meg selv 
 

 Meg selv 
Årstider 
Høst 
Fugler 
FN dag 

Meg selv 
Årstider 
Høst 
Fugler 
 

Tradisjoner  
Vinter 
Hus og familie 

 

 

 

 



Uke 1-4 5-9 10-21 10-13 15 16-21 22-25 26-33 

TEMA Eventyr Prosjekt 
måned 

Kunst 
Bilder 

Forberedelse til 
påske 

Påske 17 mai 
Sommerfest/ kunst 

Sommer Sommerbarnehage 

Kommunikasjon, 
språk og tekst. 

Tekstskaping 
Språkleker 
Lytte til 
eventyr og 
fortellinger 
 

  Rim og regler  Vårsanger/ vers 
TRAS/alle med 
kartlegging 

Sommersanger/ 
vers 

Alle fagområdene 
innlemmes i 
planlegging av 
ukene i 
sommerbarnehagen. 

Kropp, 
bevegelse og 
helse 
 

Turgrupper 
hele året. Snø 
og vinterleker 
 

 Grunnleggende 
bevegelser ute 
og på tur 

  Sangleker, rim og 
rytme. Tau og 
paradishopping 

Tur til 
Dalsmuten for 
de elste barna i 
barnehagen 

 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Dramatisering 
av eventyr 
Lage 
eventyrbilder 

 Fargelære Påskepynt  Forberede 
opptreden og 
utstilling til 
sommerfesten 

  

Natur, miljø og 
teknikk 

Naturen om 
vinteren 

 Blanding av 
farger 
Regnbuen 

  Vårtegn i naturen: 
Innsekter og planter 

Sommer i 
barnehagen 

 

Etikk, religion og 
filosofi 

Hva lærer 
eventyrene 
oss? 

6 feb 
samenes 
dag 

Hva er farger 
Hva gjør farger 
med oss 

Påskebudskap 
formidles. 
Påskeharen 
kommer 

 Hvorfor blir det vår?  
Hva skjer i naturen? 

Hva er sommer  

Nærmiljø og 
samfunn 

Forberede 
skolestart for 
5 åringer 

 Statuer i 
nærmiljøet 
 
Kunstutstillinger 

  Hvorfor feirer vi 17 
mai? 
Kjennskap til 
gamledager 

  

Antall, rom og 
form 

   Butikklek med 
fokus på tall 
kjøp og salg 

 Geometriske former 
og navn 

Mål barnas 
høyde. 

 

Språktrappa Meg selv 
Mat og helse 
Dyr 

Meg selv 
Mat og 
helse 
Dyr 

 Antall, rom og 
form 
Tradisjoner 

 Årstider 
Dyr (tamme dyr og 
ville dyr)  

Årstider 
Sommer 

 

 


