
Aktivitets

plan

BARNEHAGENS  FAGOMRÅDER

Alle  fagområdene vil bli
berørte i løpet av et helt

barnehageår. Noen måneder har vi
ekstra fokus på ett fagområde, nevnt
som undertekst til kalenderen til hver

måned.

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle
fagområdene skal være en gjennomgående del av

barnehagens innhold (Rammeplan:2017)



juli & august 2020
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AFagområder i fokus: 1.  Kommuikasjon, språk og tekst,  2.  Kropp, beveglse, mat og helse   4.  Natur, miljø og tekst    5.  Antall, rom og form

     bær

    ball og rockeringer, ringdans,

                                          gymnastikk til musikk

Da var vi tilbake i barnehagen igjen – etter en tropejuni – men

ikke fullt så varm og fin juli.  Håper allikevel at alle har hatt noen

deilige, avslappende og opplevelsesrike uker, de fleste sikkert i

Norge.  Velkommen til dere som har vært her før – og et spesielt

velkommen til dere nye foreldre!

Målet for august, er å bli kjent igjen, at de nye barna blir kjent med

oss – vi med dem – og at de blir integrert i gruppen.  Selv om vi

ikke legger de største planene den første måneden, er det godt å

ha noen aktiviteter som binder oss sammen; Sang og dans

kobler alltid mennesker sammen med mange sanser, likeledes

ballspill.  Vi skal kaste og sparke ball både i barnehagen og

Bringebærslåtten er derfor uunngåelig i august, spesielt i år når

det bugner med bringebær. Vi skal også stimulere smaksansene

idet vi plukker bær, og utvide begrepsforståelsen med

sur, søt, moden, saftig, kart (ikke moden), sitron,

honning, og prøve å gjenkjenne begrepene mens vi smaker på

forskjellige bær.



september 2020
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BRANNVERN & KJØRETØY (utrykningskjøretøy)

grønne blader og trær:  bjørk, lønn og
      rogn - IKKE RØRE SOPP!

ball og rockeringer, ringdans,
                                         gymnastikk til musikk

I år tenkte vi å legge mer fokus på brann og brannvern enn kun en uke som vi

pleier. Derfor skal vi bruke store deler av september til å lære om brann og

brannvern.  Vi kobler temaet også opp mot kjøretøy – spesielt brannbil og

andre utrykningskjøretøy denne måneden.

Vi skal lære oss sangen om nødnumrene, som også vil stå på månedsbrevet.

Vi skal også lære oss å trykke på disse tallene – tilpasset aktivitet.  Dessuten

skal vi erfare hva ild og flammer er – under kyndig veiledning og kontroll

selvfølgelig.  Etter 14. september er det lov til å tenne bål i skogen.  Det skal vi

gjøre, og selvfølgelig erfare hva som slukker brann. Vi skal ha tre brannøvelser

der vi skal lære hva vi må gjøre når vi hører brannalarmen.  Hvorfor har den så

høy lyd, tro?

Det er noe mystisk og fascinerende ved et bål.  Vi er helt avhengige av det –

samtidig kan det være utrolig farlig. Eldar og Vanja er to hånddukker som vi

skal gjøre et bekjentskap med.  De hjelper oss å lære om ild og brann på

barnas nivå.

I forbindelse med den varme ilden, passer det også å snakke om og erfare;

varmt, kaldt, lunkent.

Fagområder i fokus: 1.  Kommunikasjon, språk og tekst  2.  Kropp, bevegelse, mat og helse 4.  Natur, miljø og teknologi  7.  Nærmiljø og samfunnS



 Oktober 2020
M T W T F S S
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 KJØRETØY (utrykningskjøretøy)

grønne blader og trær:  bjørk, lønn og

      rogn - IKKE RØRE SOPP!

buldring (klatre sidelengs), ringdans,

                                            gymnastikk til musikk inne)

Vi fortsetter temaet med kjøretøy – nå med fokus på alt på vann og land og i

luft som kan bevege seg og som mennesker kan sitte inni.  Voksne og barn

skal SAMMEN leke med tog, og arrangere bilbaner med hus, trær, fabrikker,

sykehus, butikker, flyplasser – og vi skal lage en historie mens vi leker.  Dette

kalles i pedagogikken for «STORYLINE». Her er det gravemaskiner som graver

hull der hvor nye hus skal stå, sykebilen kommer når noen er syke, og

søppelbilen kommer og tømmer søppelet vårt.  Dette blir spennende og nytt for

oss alle!  Om mulig, har vi tenkt å ta T-banen til Oslo Sentralbanestasjon med

de store, og se på togene som kommer og går – og kjøre trikk.  Tiden vil vise….

Vi skal undersøke når søppelbilen skal komme, og vi følger den litt på avstand

og ser hvordan den fungerer.

Hvis noen vet om noen gravemaskiner noe sted – så si ifra

Vi skal også ta virkelig tid til å se på en bil , snakke om den – hvor mange hjul,

hvor er rattet, hvor er vinduene.  Kanskje vi kan tegne en bil også?

Månedens utflukt:  Teknisk Museum

Fagområder i fokus: 1.  Kommunikasjon, språk og tekst  2.  Kropp, bevegelse, mat og helse 4.  Natur, miljø og teknologi  7.  Nærmiljø og samfunnO



november 2020
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Fagområder i fokus: 1.  Kommunikasjon, språk og tekst   2.  Kropp, beveglse, mat og helse  3.  Kunst, kultur og kreativitet.  6.  Antall, rom og form

Kunst, kreativitet og advent
Hvor er alle bladene nå?

                                      Hvorfor er det så mørkt egentlig
     Buldring (klatre sidelengs), hinderløype,

                                       gymnastikk til musikk inne)

Når mørket faller på, våkner kreativiteten og juleverkstedlysten i mange av oss….

Dette ønsker vi at skal prege november og adventstiden.  I år skal vi lage figurer

og nyttige gjenstander av tre, et slags snekkerverksted.  Nå merker vi høstmørket

som sniker seg på tidligere og tidligere.  Desto mer viktig er det å gjøre noe

hyggelig i barnehagen.  Alle har vi i oss kreative evner og fantasi – men ofte innen

forskjellige områder.  Vi synes det er viktig at barnehagen kan være med på å

presentere ulike materialer for dem.

Toddlerne (1-2-åringene) er spesielt fascinert av plastiske materialer, dvs.

materialer som er formbare slik som vann, plastelina, sand og snø.  Derfor skal vi

legge spesielt til rette for dette særskilt for de minste, ved å lage vår egen

lekeleire.  Det ligner på «trolldeig», men er mer formbar, denne heller ikke farlig.

Med de som er litt større, skal utforske våre kreative evner og fantasi i blant annet

et snekkerverksted.  Barna skal få velge enkle ting av tre de kan sage og spikre i.

Vi skal selvsagt være tilstede, veilede og passe på, og barna og vi bruker

beskyttelseshandsker.

Vi bruker også verkstedene våre til gode samtaler med barna om det vi gjør, om

materialer og verktøy, farger og former. Og hva passer vel bedre i settingen vår nå

enn å se enn å se på det klassiske dukketeateret rundt Alf Prøysen sitt stykke:

«Jul med Snekker Andersen». (Billetter kjøpt til 1.12.) Mot slutten av måneden går

vi over til juleverksted, og snakker litt om måneden vi går i møte.

Månedens utflukt: Teater for de 4 storeN
FORELDRESAMTALER / SAMARBEIDSUTVALG MØTE



Desember 2020
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Fagområder i fokus:

Kreativitet og jul
Hvor er alle bladene nå?

                                          Naturen sover, brer over seg snødynen sin
Aking og snøaktiviteter?

    Gymnastikk til musikk inne.

I julemåneden desember er det noen aktiviteter som går igjen hvert år, som;

pepperkakebaking, St. Lucia feiring den 13.12 og baking av lussekatter.

Hver dag har vi adventskalender hvor det går på omgang blant alle barna å

åpne en ny liten pakke. Til dette hører sang og lystenning. Vi skal pynte juletreet,

og på nissefesten går vi rundt juletreet og synger , og – den store nissen

kommer på besøk!

Vi ønsker at atmosfæren skal være rolig, og fylt med deilige, krydderlukter som

julebaksten gir, samt røkelse og andre smaks/lukteseanser. Julevandringen i

Mortensrud kirke mot det nyfødte lille barnet som har påvirket vår kultur siden

da, er en klassiker.  Her møter vi personene fra juleevangeliet «live» med små og

store engler, hyrder og konger, sang og musikk.  Når det nærmer seg jul, skal vi

også vende blikket utover mot andre mennesker – vi skal dra til Oslo sentrum

og julegranen og gi en liten julegave til mennesker som kanskje ikke får noen

julegaver.

Juleverksted skal vi ha flere ganger i uken.  Vi fortsetter med snekkerverkstedet

for de som er interesserte i dette, samt andre fantasifulle innslag. Flere detaljer

kommer i månedsbrevene og ukeplanene.

I årstidens fokus, skal vi snakke om at naturen sover nå,  slik som vi gjør når det

er mørkt. Derfor har det grønne i bladene trukket seg inn i trærne, og de snart

over seg snødynen sin.  Vi ønsker alle en riktig GOD JUL! Mandag 4. januar er

planleggingsdag, så tirsdag 5. januar er første dag i 2021 for barna.

Velkommen til et nytt år !!!
D



januar 2021
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Fagområder i fokus: 1

Kroppen vår
        Nå har sola snudd – eller jorda rettere sagt.

     Se på stjernene med teleskopet som vi har
                                       fått.

          Aking og snøaktiviteter?
    Gymnastikk til musikk inne.

Mange barnehager har temaet om kroppen vår, et populært og uttømmelig

tema.  Vi håper vi kan være mye ute i snøen i vinter; å ake, lage snømann og

snølykter, lage engler i nysnø, og å gå pa ski, eller kanskje til og med en igloo

eller snølabyrint.  Da knytter vi disse aktivitetene til kroppen vår;   de minste vil

ha spesiell glede av alle bevegelsessangene vi skal synge om kroppen.  Med

de større barna fordyper vi oss også i bøker, filmer av Trond Viggo Torgersen,

og utforske torsoen med indre organer inni.

For å vite hvordan vi ser ut, blir det naturlig å bruke et speil;  vi skal se – og

legge merke til – hvordan vi ser ut – hvor sitter øynene i forhold til nesen,

hvorfor er det praktisk å ha fingre egentlig?  Hvilken farge har vi på øynene og

håret vårt?  Har alle barna lik hårfarge?  Vi er like, men allikevel forskjellige, og

dette skal styrke barnas selvfølelse at de ble til helt UNIKE – ingen andre i hele

verden er like.

Vi melder de største barna på skikurs med Skiforeningen på Skullerudstua, slik

vi har gjort de to foregående årene.  Det skal mye til at ikke dette blir avholdt.

MEN – vi må alltid legge en plan B for aktivitetene ute.  Iskunst, forskjellige

utflukter og mer innelek er alternativer vi håper å sette på vent……

I årstidens fokus, skal vi undre oss over hvordan jorda snurrer rundt sola.  Og –

nå har jorda snudd – selv om vi sier at sola har snudd….;-)  Barnehagen har sitt

eget teleskop – vi skal prøve å titte på stjernene nå mens det er aller mørkest.J



februar 2021
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Fagområder i fokus:

Kroppen vår – fastelaven / karneval

Hva skjer når vi tar med kvister inn?

Vinteraktiviteter, «Hopp og sprett» inne.

Vi fortsetter med temaet om «Kroppen vår», og viderefører og utdyper

aktivitetene fra forrige måned.  I tillegg skjer det mye annet i februar – som

regel hvert år. Samenes dag er 6. februar – og vi skal lære litt om hvor og

hvordan de lever.  Så er det fastelavenssøndag 14. februar på samme dag

som Alle hjerters dag.  Vi har tradisjon for å ha fastelavenskafé der vi selger

boller med krem, saft og kaffe.  Vi får se det an mht. koronahensyn.  Mange

arrangerer karneval i februar – vårt går av stabelen onsdag 17. februar.

Vi skal leke oss med farger, kreativitet, sang og dans.  Vi synger sanger, og

har en spesiell dans; Tarantella, hvor vi danser rundt en stokk hvor vi har

festet ett farget bånd til hvert barn – veldig morsom og inkluderende.  Så

skal vi slå «Katta ut av sekken», og det strømmer godteri (sundt) fra

himmelen…..

Mange gode vinteraktiviteter ute håper vi virkelig på

F



mars 2021
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Fagområder i fokus:

PÅSKE - vinter eller vår
På jakt etter vårtegn – er det varmere og lengre

                                    dager nå?
Vinteraktiviteter, «Hopp og sprett» inne.

Vi skal bruke god tid til å fokusere på PÅSKE, med alt det innebærer i samfunn og

barnekultur. GULT ER KULT dag er en gjenganger – på påskekafeén torsdag før

palmesøndag (forbehold med foreldrekafé…).  Vi skal selvsagt ha PÅSKEVERKSTED,

og pynte barnehagen til påske.

Det er alltid populært med eksperimenter som å se grønt som spirer og gror.  Vi

skal lage en påskefigur med hode av gress!

I tillegg til å snakke om hvorfor vi egentlig feirer påske, skal vi fordype oss i hele

påskekulturen i Norge;  noen drar på fjellet, noen til sjøen og andre er hjemme.

Men – vi gjør mange av de samme tingene;  spiller mye spill og kort, løser quizz,

spiser Kvikklunsj sjokolade, går på eggejakt og leter etter påskeegg som

påskeharen har gjemt, maler eller fargelegger egg, går tur ute og nyter de varme

solstrålene.

Kanskje er det fortsatt snø – da skal vi nyte den så lenge vi kan! Ellers skal vi lete

etter de første vårtegnene.  Har noen sett en hestehov enda – den første

vårblomsten som titter opp av jorda.M



april 2021
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Fagområder i fokus:

De tre små grisene
På jakt etter vårtegn – er det varmere

                                           og lengre  dager nå?
Utflukter i skog og mark,  «Hopp & sprett»

                                            inne.

På våren har vi tradisjon for å fordype oss i et eventyr eller en historie.

I år har vi valgt å leve oss inn i den klassiske historien om «

 - udødeliggjort gjennom mange eventyrbøker og ikke minst av

Walt Disneys klassiske tegneserie.

Vi skal ha rollespill på lekeplassen, i skogen og inne.  Men først må vi sette

oss inn i historien – på barnas nivå.  Vi har eventyret både i småbarns-

utførelse, og for de eldre.  Alle skal vi se på tegnefilmen, og lære oss

sangen «Hvem er redd for den store ulv?»  Vi skal finne eller lage kostymer,

og vi kommer til å ha mange ulver og griser.  Dette blir gøy!!

I tillegg skal vi se enda nærmere på vårtegn i skog og mark.  Kan vi høre

fugler som synger for å finne seg en kjæreste?  Kan vi se noen knupper på

trær og busker – og hva med vårblomstene; hestehov og hvitveis?A
FORELDRESAMTALER
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Fagområder i fokus:

17. mai
Se så vakker skogen er - lysegrønn!

             Plukke og presse blomster
Hoppe paradis og strikk, hoppe tau,

           HOPP & SPRETT inne,  Øve oss på å gå i tog

HIPP HURRA! Nå gleder vi oss til å feire hele Norges bursdag – JIPPI!

Vi håper å kunne feire 17. mai tradisjonen tro, ved å gå i 17. mai-tog

sammen med Søndre Dal gård barnehage – som i år vil gå den 14. mai.

Det er kjempehyggelig hvis noen foreldre ønsker å delta, eller å se på!  I

forkant skal vi lære litt om hva 17. mai egentlig er for slags dag.  Dette skal

vi gjøre med alle sansene våre: Lytte, danse RAP, synge, marsjere, svinge

flaggene våre, tegne, male, klippe og lime.  Vi skal lage tradisjonelle 17. mai

leker, og selvsagt skal vi spise pølser og is!!

Vi skal også se filmsnutter fra 17. mai i Oslo, kongen og dronningen vår på

slottet, og fra barnetog rundt omkring i Norges land.  Vi skal også høre og

lære oss noen sanger;  «Tenk at nå er dagen her», «Ja, vi elsker», «Enig og

tro til Dovre faller» (rap).

Etter 17. mai skal vi begynne å øve ekstra på sanger og rollespill som vi

skal få vise dere foreldre på sommeravslutningen.

Eventuelt månedens utflukt:  Akvariet i DrøbakM
SAMARBEIDSUTVALG MØTE



juni 2021
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Fagområder i fokus:

Eksperimenter
Plukke blomster, ligge å lytte til fuglesang.

   Nå er det lyst nesten hele natten!
Turer til lekeplassene i skogen,

    speiderhytta, HOPP & SPRETT

Barn – og voksne – elsker å lære om hvordan fysiske ting i naturen som

omgir oss henger sammen.

Hvordan vet vi at luft finnes egentlig – vi kan jo ikke se den.  Nei – men vi

kan kjenne den; i vinden som blåser, når vi vifter med sitteplatene våre,

når vi bruker hårtørrer for eksempel. Kanskje får vi også vind nok til å lage

drager, og i alle fall papirfly og helikopter skal det bli 12   Dette – og andre

fenomener med vann, oljer og farger, skal vi eksperimentere med i juni.  Vi

satser på at vi kan være mye ute, og benytter værfenomenene i

aktivitetene våre.  I forming, skal vi lære oss å koble antall til

tallsymbolene.  Vi skal også øve på sangene til «De tre små grisene», og

pynte til den store festen -

SOMMERFESTEN blir onsdag den 23. juni – selveste St. Hans aften.

Sommeravslutningstur for alle til Ekebergsletta (med forbehold…)

(2.august er planleggingsdag for ansatte)J



07:30 - 08.15 Frokost
Barna kan spise frokosten sin i barnehagen fra
de kommer, og til kl. 08.15.
08.15 til kl. 09.00, lekegrupper

09:00: SPROFF-grupper for førskole-
barna TI + ONS + FRE
Språkrelaterte samlingsstunder for alle
hver dag.

10:00 -11:30
Prosjektarbeider, utetid,
forming, tur i skogen/leke-
plassen.
Frilek og voksenstyrte
aktiviteter.

11:30 - 13:00 Sovetid / hvilestund
De minste barna sover ute. Noen
hviler . Hvilestund for resten ca. ½
time med lydbok eller rolig musikk.

11.30 - 13:30 Frilek, bordaktiviteter eller
prosjektarbeid for dem som ikke sover.

13:00 Hovedmåltid
Vi lager og serverer mat. (varm middag 3 dager i uken.)

Menyen vil stå for hver dag på ukeplanene
Maten skal være sunn og næringsrik , gjerne lages av bunnen av, med aktiv

deltakelse av barna. Drikke skal være melk eller vann..

14:15 - 17:00
2. Lek /Lekegrupper
ute eller inne

Frilek eller
tilrettelagte aktiviteter
som;
- språkgrupper
- lesestund
- spillgrupper inne eller .

16:45 - 17:00
HMS-relaterte rutiner.
Barnehagen stenger

10.30 - 11.00 Fellesmåltid ute eller
inne. Barna spiser medbragte matpakker

16:45
Seneste henting av barna


