
aktivitets
plan

De fleste fagområdene vil
bli berørte gjennom alle
månedene. Noen
måneder har vi ekstra
fokus på ett fagområde,
nevnt som oversktift til
hver måned.

”Barnehagen skal se
fagområdene i
sammenheng, og alle
fagområdene skal være
en gjennomgående del
av barnehagens innhold.
(Rammeplan 2017)”

1.  Kommunikasjon, språk,tekst

2. Kropp, bevegelse,
    mat og helse

3.  Kunst, kultur, KREATIVITET

4. Natur, miljø
og teknologi

5. Natur, miljø og teknologi

6. Etikk, religion
    Og filosofi

7. NÆrmiljø og samfunn



De 3 B-er

Bli kjent - Bær - Ball
Fagområder i fokus:

Plutselig var vi tilbake i bar�ehagen igjen – et�er noen deilige

sommerlige uker med velfor�jent ferie.  Velkommen til dere som har

vær� her før – og et spesielt velkommen til dere nye foreldre!

Vi legger ikke all verdens planer de første ukene i det nye

bar�ehageåret.  Hovedmålet er at bar�a blir vant til

bar�ehagehverdagen igjen – og ikke minst at de mye bar�a blir

t��gge, og kjent med de andre bar�a, vi voksne og føler at de blir

integ�er� i g��ppen.  Det�e er selvfølgelig de voksnes hovedansvar.

Noen få planer har vi;  som regel bug�er det av bær på denne tiden,

og hva er mer nat�rlig enn det�e fokuset.  Bringebærslåt�en skal

danses og sy�ges, og vi skal plukke rips.

Vennskap blir også et tema det blir nat�rlig å samtale om..

Velkommen skal dere være alle sammen !



Brannver� & Bjør�is

Fagområder i fokus:

7

Uke 38 er den NASJONALE BRANNVERNUKEN.

Denne får stadig mer plass i både bar�ehager og skole, og det er vel

heller ikke tilfeldig at den godt plasser� før stearinlys- og

vedf��ingssesongen star�er for alvor.

BJØRNIS er en brannbamse, som har tat� over jobben et�er ELDAR

og WANJA, som vi har hør� om i tidligere år.

Rundt Bjør�is foregår det mye spennende og godt tilret�elag�e

pedagogiske opplegg for bar� når det gjelder  brann, brannver� og

brannøvelser.  Vi skal fargelegge brannbiler og brannmenn, vi skal

sy�ge nødnummersangene – og vi skal selvsag� også se på Bjør�is på

NRK.  Bjør�is har også kommet f�sisk til oss, og han blir midt�unktet

i samlingsst�ndene f�amover.  I uke 38, skal vi ha 3 brannnøvelser,

slik at både bar� og voksne får r�tinene godt under huden.  I resten

av måneden fokuserer vi også på andre kjøretøy som fly,

båt, tog og biler.

Temabok :
Si stopp



Vennskap & Samarbeid
Fagområder i fokus:

2.

Kanin og pinnsvin er to karakterer som stadig kommer opp i

sit�asjoner som vi kan lære noe av.  I denne måneden er boken om «Å

SAMARBEIDE» bakteppet for månedens tema.

Vi skal ha en høstaktivitet med det nat�ren bug�er av nå:  høstblader i

flot�e farger. Vi skal samarbeide alle sammen om et� stør�e høst�rosjekt

med blader i flot�e farger.  Vi skal sammen komme f�em til hva vi skal

lage, hvordan det skal se ut, og hvem som skal gjøre hva. Vi må ta noen

avstemninger i skikkelig demokratisk ånd….  De som ikke kan snakke,

skal få peke – her skal alle med!!    Man for å få det til, må vi HJELPE

hverandre, fordi vi TRENGER hverandre.  Alle er like viktige i det�e

prosjektet, og vi er avhengige av hverandre alle sammen her, som

overalt ellers i livet.

Temabok :

Samarbeide



Vennskap & Samarbeid

Fagområder i fokus:

1

Vi for�set�er temaet om vennskap og samarbeid – sammen med

Kanin og Pinnsvin. Denne måneden går inn i den koselige

førjulstiden, med kunst og kreativitet som hyggelige aktiviteter når

vinden og reg�et pisker ute.

Denne måneden skal vi legge fokuset på å dele med noen andre noe

av det vi selv har laget, både som julegaver, men også her og nå til de

andre bar�a.

Det kan sit�e lang� inne å gi bor� noe selvlaget, eller noe man har

st�evet mye med og sy�es er kjempefint -  til og med for voksne.  Men

vi skal fokusere på at ved å gi bor� noe, blir man nesten enda mer

glad selv enn den som mot�ar gaven – tenk det!!  Den som gjør en

Temabok :
Dele



Å spre glede

Temabok :

Spre glede

Fagområder i fokus:

1

Vi skal gjøre førjulstiden - eller ADVENT som vi kaller den-  så rolig, men så kreativ

som mulig.  Stemningen skal vi skape med våre faste t�adisjoner, julemusikk, lys og

duf� av kr�dder, hvetebakst og andre aromaer.

Vi har  gjennom 16 års drif�, opparbeidet oss våre egen  julet�adisjon.  Noen av disse

aktivitetene er kjent for mange; Hver dag har vi der vi tenner lys og

sy�ger ”TENN LYS” og åpner en pakke til adventskalenderen, med hjelp av Mor�en

Julemus. Tirsdag 6. Desember kl. 10.00 foregår den t�adisjonelle JULEVANDRINGEN i

Mor�ensr�d Kirke for de største bar�a. Vi skal bake PEPPERKAKER,  og

LUSSEKATTER til tirsdag den 13. Desember. Mandag 19.12 skal vi

PYNTE JULETREET, for smånissene skal gå r�ndt julet�eet og spise JULEGRØT på

NISSEFESTEN tirsdag 20.12.  Det blir mer fokus på koselig innetid med

JULEVERKSTED enn t�rer i skog og mark.

Julen er en tid hvor vi er ønsker å spre glede.  Samtidig som vi alle er takknemlige for

det vi får av gaver og deilig mat i forbidelsen med julen, skal vi også spre glede som

kanin og pigsvinn. Bar�a skal nemlig, i tillegg til å lage julegaver til familien sin, også

få lage noen julegaver til de andre bar�a.  Vi skal også få se og oppleve

som rollespill – det lille Jesusbar�et som ble git� menneskeheten på

 julaf�en for over 2000 år siden.

Siste dag i bar�ehagen blir lillejulaf�en f�edag 23.12. Da stenger vi kl 14:00

Vi ønsker alle en riktig GOD JUL!  Mandag 2. januar er det planleggingsdag, første dag

for bar�a er tirsdag 3. januar.  Velkommen til et ny�� år!



Vinterland
Fagområder i fokus:

4

GODT NYTT ÅR 2023!!!

Vi håper på masse deilig snø – i Norge som vinterland….  En skikkelig hvit vinter.

Aktivitetene ute blir lit� avhengige av temperat�ren og for�en på nedbøren som

har kommet.  Dersom vi har snø, skal vi ake masse, lage snøborger, snømenn,

engler i snøen og snølykter.

Dersom vinteren ikke har kommet enda, skal vi likevel være ute, lage fargerik

iskunst og ISLYKTER.  Er det ikke kuldeg�ader ute, så har vi jo f��seskap.

I denne måneden er Kanin og Pinnsvin opptat�e med å vente på t�r.  Det har

bar�a i Brennast�bben lær� mye om allerede, vi venter på t�r når vi skal vaske

hendene, vi venter på t�r når vi skal gå f�a matbordet og vi of�e tar en elle-melle-

regle om hvem som skal gå f�a bordet først og lig�ende.  Nå gjelder det å overføre

denne kunnskapen til akebakken og andre sit�asjoner som vi får høre om i boken.

I mørketiden skal det også bli mye rom for høy�lesning og for�ingsaktiviteter –

og SPRELL I JUNGELEN selvsag�.

Dersom vinteren er helt g�ønn foreløpig, pleier vi å ta en t�r til LEOS LEKELAND,

f�sisk aktivitet og moro er viktig!?

Temabok :

Vente på t�r



Fest & Farger

Fagområder i fokus:

Hele febr�ar er nesten en stor fest – den ene feiringen avløser den andre….

I hele uke 6 skal vi lære om samene, fordi 6. febr�ar skal vi feire SAMENES

NASJONALDAG – HIPP HURRA!

Vi skal se lit� på You-t�be om reinsdy� og høre – og kanskje lære – en JOIK.  En ordentlig

samedukke skal vi også få se på, men klær av reinsdy�skinn.

Søndag 19. febr�ar er FASTELAVN, så f�edag 17. febr�ar skal vi ha vår t�adisjonelle

fastelavenskafé der vi baker boller, og selger til foreldrene når de kommer om

et�er�iddagen.

KARNEVAL og utkledningsfest skal vi ha, og vi skal SLÅ KATTA UT AV SEKKEN.

Det�e blir en fargerik måned:  Samene har mange flot�e farger i sin t�adisjonelle drakt,

FASTELAVENSRISET skal få farger, og hele bar�ehagen skal py�tes til fest !! Temaet for

Kanin og Pinnsvin er «Å VISE FØLELSER».  Glede og humor kommer vel av seg selv denne

måneden, men vi skal snakke lit� om andre følelser også, og hvorfor de kommer.

Temabok :
Vise følelser



I event��land  med
bukkene br�se - påske

Fagområder i fokus:

Vi har t�adisjon for å fordy�e oss i et event�� i vår�ånedene.  Det�e året blir det

event��et om «Bukkene Br�se» som skal være gjenstand for bet�akninger,

undring og refleksjon – f�a forskjellige vinkle og innspill.

Det�e er noe av det vi har tenkt til å gjøre med bar�a:  dramatisere det med

fig�rer f�a dramatiseringskoffer�en vår,

la det være fokus i for�ingsaktivitetene våre – kanskje lage et skummelt t�oll, la

bar�a få spille event��et inne og ute – på lekeplassen der det er en bro, og broen

over den lille bekken i skogen.  Hovedfokuset i mars vil våre å la bar�a få mange

innt��kk r�ndt event��et.

I de to siste ukene i mars, vil fokuset være på .

Da blir det g�le dager, påskeverksted, påskepy�t og påskekafé for foreldrene

Innimellom alt det g�le, skal det også bli i spet� ;  vi skal erfare at f�ø

t�enger lys og vann for å spire og g�o – å bli g�ønt.

Vi tar opp igjen de t�e Bukkene Br�se i april.

Kanin og Pinnsvin lærer oss enda mer om hva det bet�� å «SI UNNSKYLD».

Temabok :

Si unnskyld



Sosialt samspill -
I event��land med bukken br�se

Fagområder i fokus:

Da er vi i Bukkene Br�ses verden igjen, og vi tar opp t�åden der vi slapp, og ut�ider

aktivitetene.  Men nå skal fokuset være med på bar�as ut���kk

Og – det er en viktig lærdom i event��et som vi må få med oss og som vi kan undre

oss over:  selv om man er liten, så kan man vinne over dem som er stør�e enn oss.

Kan vi lære noe annet av Bukkene Br�se i det sosiale samspillet t�o – f.eks å vente

på t�r….

Vi må også lære oss BUKKENE BRUSE- sangen.

I april vil fokuset fly��es mer over på  bar�as eg�e ut���kk i rollespill og

dramatisering, lage noen enkle kost��er og la fantasien få masse rom.

Kanin og pinnsvin skal lære oss hvordan og hvorfor vi noen ganger må roe oss ned.

Hvis det er for mye bråk r�ndt oss, hører vi jo ikke på hva andre har å si.

Samtidig skal vi ha et fokus på VÅREN, og alt som skjer i nat�ren r�ndt oss.  Kan vi

se noen knupper på t�ær og busker enda – og hva med den første hestehoven?

Temabok :
Ro seg ned



17. Mai

Fagområder i fokus:

I år skal vi 17. mai på hele fokuset til 17. mai.  De to siste ukene tar vi opp igjen

event��et, og forbereder oss til sommeravslut�ingsfesten.

Vi skal selvsag� snakke om at NORGE har bursdag – HIPP HURRA!!

Flagg skal lages i forskjellige varianter – og andre for�ingsaktiviteter i rødt,

hvit� og blåt�.

Vi må lære oss noen fine 17. mai sanger, og vi skal se og danse til den fine

rappen f�a You-t�be:  «ENIG OG TRO TIL DOVRE FALLER»

Temaet hos Pinnsvin og Kanin denne måneden er «BLI ENIGE».

Da må vi jo bli enige om for eksempel:

  Hvilke sanger skal vi øve oss på og sy�ge på sommerfesten vår?

  Hvem skal være t�ollet, og hvem har lyst til å være de t�e Bukkene Br�se?

  Hva skal vi kle oss ut med?

Temabok :
Bli enige



Eksperimenter

Fagområder i fokus:

Nå er det herlig å være ute – kjenne vinden r�ske i håret og var�en på kroppen

Ja, luf� og vind er gjenstand for det t�adisjonelle temaet for juni.

Vi kan ikke se luf�en, men den er nå der likevel, og det må vi erfare på forskjellige

måter.

Hårføner som holder ping�ongball i luf�en, propell av papir som snor seg nedover.

Men ikke bare luf�, også vann og farger skal det gjøres noen erfaringer med.

Kanin og Pinnsvin sy�es denne måneden at det er viktig «Å SNAKKE OM DET».  Ja,

hva der «DET» t�o?

Vi skal også gjøre forberedelser til SOMMERFESTEN – men det blir lit� hemmelig!

Første dag i bar�ehagen for foreldrene er tirsdag 1. aug�st.  (31. juli er

PLANLEGGINGSDAG).

Temabok:

Snakke om det
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