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MAURTUEN, HULDRENE OG BLÅBÆRBARNA ( SMÅBARNSAVD. 0-2ÅR) 

Her i skogen barnehage har vi det så godt.                         

Sammen med voksne skal vi alle gå i flokk        

Vi skal være undrende, nysgjerrige og glad. 

Og sammen skal vi alle ha det bra. 

For vi er mange mange små og vi skal lære oss å gå. 

Og nye stier vi skal nå og vi beveger oss på tå. 

For vi er verdens beste barn og vi er alle full av sjarm. 

Og vi skal synge, danse, lese, sove, spise litte grann  

Og vi skal lære alle mann og bli så trygge som vi kan. 

Hurra hurra for gjengen vår, 

her vil vi bli i mange år. 

  

Vi går i Thorbjørn Egners spor. 

For vi skal synge hannes ord. 

Og telleboken setter spor, 

med hund og katt og sauens mor. 

Og våre følelser vi viser ved å være sint og glad. 

Og vi kan le og tulle sammen for da har vi det så bra. 

Og dagens bilder kommer ut  

i perm og bok vi stiller ut 

Og vi skal bli så veldig klok, 

For MI i oss alle bor.  

 

 

 

 

 

Her I kardemomme er veldig godt å bo. 

Alle har det deilig, for her tar vi det med ro. 

Bakeren baker kaker, og skomakeren lager sko. 

Og alle spiser middag klokken to. 

          Ja Kardemomme hvor vi bor, 

          Er den beste by på jord, 

          Og politimester Bastian, 

          Er verdens allerbeste mann. 

          Og vi har tromboner og trompeter 

          Hvis du trenger til en dans 

          Og Kardemomme by orkester 

          Spiller nesten uten stans. 

          Hurra hurra for byen vår, 

          Her vil vi bo i hundre år. 

                             Kardemomme  - sangen 

                                          Torbjørn Egner. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_JulK7VQXGDQ/TKNhIpLDFUI/AAAAAAAABn0/Kr9KoqAWLYA/s1600/Karius_og_Baktus_413658e.jpg


MOSEBARNA OG SPURVENE (3-5 ÅRS AVD) 

Det går med full musikk og sang,                                                     

Her har vi røvet alle mann,  

De er tre, firè  år, og fem, 

Og de vil aldri bli med hjem. 

De leker med våre biler og de finner dukken sin, 

De maler, tegner, modellerer, alle finner stilen sin. 

Vi tumler rundt og har det gøy, 

for vi er skapende verktøy. 

 

Vi har så myè vi vil si, 

Og voksne lytter tydelig, 

Ja vi tror de har forstått, 

Det er vi som er her er kokk. 

For vi lurer på så mye, vi får spørre om det nå, 

Og vi får alltid svar tilbake og noe nytt å lure på, 

For vi får eventyr og sang, 

Og vi synger alle mann.  

Vi får lære oss og stå, 

På våre egne bein vi nå 

 

 

 

Det går med full musikk og sang, 

Og reisen vår er ikke lang, 

Men alle liker trikken vår, 

Og alle synger når den går. 

Og vær så god, her er en kake, 

Bare ta en kake hver, 

Og vil du kjøre med tilbake, 

Er det enda en til hver. 

Og reisen vår tar et minutt, 

Og nå er trikketuren slutt. 

                              Trikken i kardemommeby 

                                            Torbjørn Egner 

Ja, vi øver oss på det, 

Å sammarbeide egentlig, 

For det er ikke like lett, 

Å stå på rad og rekke rett, 

ja vi må vente på vår tur, med moroa på 

lur 

For vi er små og store vi, 

Og vi skal lære alt på ny. 

Se opp se opp her kommer vi, 

Og nå er vi på gli. 

 

For vi vil gjerne ut på tur, 

I vår fantastiske natur, 

Vi underer skaper noe der, 

Som viser hvem vi er. 

For vi vender hver en stein, 

Før vi finner veien hjem, 

Å vi har plass til undring vi, 

Og vår skapende fantasi 

Hurra hurra for skogen vår, 

Her vil vi gå i hundre år. 

 

http://en.scanpix.no/spWebApp/preview.action?search.offset=5&search.rid=8189749&search.rbase=SP_TEMP&search.searchId=2141925435&search.previewNumResults=28&search.rbase=SP_TEMP&search.tabId=editorialDomestic&search.advanced.setField=Prosjekt+Thorbj%f8rn+Egner


 

HAUKENE ( 5 ÅRS AVDELING) 

 

Pass opp her kommer haukene,                                                          

Vi er store nå og passer på, 

Ingen skal få entre grillhytten, 

Uten kunnskapstørst og læringsplan,                                    

I sekken sin, 

Her regjerer vi, 

Her regjerer de, 

Her regjerer trall lall la. 

 

Språk lærers godt ved å bli brukt, 

Og vi vet hva vi er gode til, 

Vi har språkgrupper og skrivedans, 

Vi skal fylle sekken vår med både lek og dans, 

Vi kan lære deg, 

Vi kan lære meg, 

Vi kan lære trall lall lei. 

 

Vi er store vi og krever det, 

At du passer på å lærer oss, 

Vi er mange vi som vil forstå, 

bokstavene som henger, 

 i taket nå 

Lille Per kan no,  

lille Lea kan no, 

Vi tilpasser begge to. 
 

 

 

 

Når en liten mus skal ut å gå, 

Må hun se seg for å passe på, 

Det er mange her som ønsker at, 

Få en deilig liten musestek 

Til middagsmat. 

Kanskje blir det meg, 

Kanskje bir det deg, 

Kanskje blir det tra la lei. 

                               Bestemors skogsmus vise 

                                       Torbjørn Egner 

 

Vi har så mye å formidle vi, 

voksne hører på hva vi vil si, 

Å hvor fører denne stien hen, 

la oss utforske og tråkke  

den opp igjen 

Vi lærer deg no, 

Du lærer meg no.. 

Sammen er vi veldig go. 

 

Ut i skogen er en skattejakt, 

Vi kan også gå på mattejakt 

Vi beregner og vi måler vi, 

Sag og hammer har vi pakket  

i sekken vi. 

Vi lager lavo vi, 

Vi padler kajakk vi 

I naturen er vi fri. 

 



 

fagområde Kommuikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, bevegelse 
og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknikk 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Mål Bruke språket i 
leken, ha 
blikkontakt, 
uttrykke egne 
ønsker, 
lytte/observere/gi 
respons, forholde 
seg til flere i 
gruppe 

Oppleve gleden 
av å bevege seg. 
Gå stødig, løpe 
og hoppe 
Spise og drikke 
selv 
Prøve å smake på 
ny mat 

Få oppleve 
dramatisering 
Bli kjent med ulike 
materialer 
Uttrykke egne 
ønsker 
Gjøre seg kjent 
med instrumenter 
 

Oppleve naturen  i og 
utenfor barnehagen. 
Gå små turer. 
Begynnende 
kunnskap om vær og 
årstider. 
Kjennskap til ulike 
dyr og insekter 
Bli kjent med enkel 
teknikk 

Vise omsorg for 
hverandre  
Få begynnende 
forståelse for 
konsekvens av 
handling 
Få erfaring med 
juleevangeliet/ 
påskefortellingen 

 

Bli kjent med bhg`s 
avdeling og 
uteområde. 
Gå små turer i 
nærmiljøet 
Oppleve å være ute i 
naturen 
Utforske samme  
sted ved flere årstider 
 
17. mai markering. 

Gjøre seg kjent 
med kvadrat, 
trekant, 
rektangel, sirkel 
og tallene  1,2 
og 3 
Gjøre seg kjent 
med begreper 
(liten, stor, over, 
under) 

metode Samling 
Rim/regler/sanger 
Enkle fortellinger 
og eventyr 
 
Ha bøker 
tilgjengelig 
 

Gym 
Turer, gå i ulent 
terreng 
Grovmotorisk og 
finmotorisk 
bevegelses 
mønster 
La barna få velge 
pålegg selv. 
Smøre selv 

Male, tegne, 
modellkitt 
Dramatisere for og 
med barna 
Bøker 
Flanellograf 
Eventyr 
Musikksamling  
Utkledningstøy 

Tur 
Samlinger  
Lupe, 
forstørrelsesglass 
Sette på en cd, ta 
bilder, prøve seg 
på pc. 
 

Tenne lys i 
adventstiden. 
Trekke julekalender 
Nissefest 
Lucia frokost 
Juleaktiviteter 
Julesanger og jule 
evangeliet i samling 
 
Påskeaktiviteter 
Skattejakt 
Sanger 
Markere nytt liv 

Ha bilder av barna 
og familien på avd 
(MI) 
Turer innenfor og 
utenfor 
barnehagens 
område 
Nasjonalsangen 
Lære om flagget 

Puttekasser, 
duplo, klosser 
Eventyr 
Samling; rim og 
regler 

voksenrollen Være aktivt tilstede 
Gjenta, veilede, 
sette ord på. 
Oppfordre barna til 
å fortelle. 
Være bevisst 
kropps og 
talespråket , være 
konkret og tydelig 

Ta del i 
bevegelseslek, 
sangleker. 
Oppfordre barna 
til å”utfordre” 
seg selv. 
Ta del i måltidet, 
hjelpe til og vise 
barna. 

Ha materialer lett 
tilgjengelig 
La barna slippe 
til/ta del i samling 
Være lydhør 
barnas innspill 
Bruke/endre 
stemmeleiet og 
ansiktsuttrykk 

God tid! 
Undre seg 
sammen med 
barna. 
Oppmuntre og 
vise glede av å 
være ute 
Positiv til all slags 
vær 

Være positive og 
gode 
rollemodeller vise 
empati, gi 
forståelse  
Gi ros og 
anerkjennelse  
Samtale og 
åpenhet  
Respekt 

Være engasjert og 
undrende sammen 
med barna. 
Prate om familien 
Undersøke/ gjøre 
seg kjent med 
nærområdet 
Kunnskap om 
flagget og 
nasjonalsangen 

Benevne 
begrepene 
Telle med 
kroppen 
La barna få 
eksperimentere 
med vann, is, 
snø, sand m.m 
  

 



FAGOMRÅDE 

3-4 år 

KOMMUNIKASJON, 

SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEG-

ELSE OG HELSE 

KUNST, KULTUR 

OG KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 

TEKNIKK 

ETIKK, 

RELIGION OG 

FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG 

SAMFUNN 

ANTALL, ROM 

OG FORM 

Mål -Tar kontakt med 

andre 

- leker med andre 

barn 

- blir værende i leken 

- deltakende i 

aktiviteter og 

samlingsstunder ved 

språklig initiativ, 

spørsmål og undring  

 -Blir tatt kontakt 

med av andre barn  

-gjør seg forstått 

gjennom språket som 

kommunikasjon. 

-Rimer, synger 

-Kan tenke litt 

abstrakt. 

-Gir uttrykk for 

mestringsglede 

- bruker alle 

kroppsbevegelsene, 

sykler på 

trehjulsykkel, løper, 

balanserer, hopper. 

Deltar i bevegelses 

leker. 

-selvstendig i av og 

på kledning, 

måltidene med 

påsmøring, rydder 

konsentrer seg. 

- kan gi beskjed når 

de må på toalettet. 

- begynnende 

forståelse/bevissthet 

for egen kropp. 

Tar initiativ til alene-

lek 

-imiterer 

kroppsbevegelser 

-leker rollespill kan 

gå ut og inn av roller. 

-tegner, har 

begynnede 

skrivegrep  

Oppleve naturen  i og 

utenfor barnehagen. 

Gå turer i skog og mark – 

til lavoen på høyden og 

fjæren i skiftesvik . 

 

Oppleve livet på sjøen i 

kano og kajakk.  

Begynnende kunnskap om  

og årstider. 

 

 Kjennskap til arter i den 

norske faunaen. 

-Mestrer 

turtaking 

-Viser empati, 

har samspill med 

andre som gir 

forståelse for 

andre og seg selv 

i forhold til 

andre. 

-Forståelse for 

andre religioner 

-Formidle den 

kristne 

kulturarven 

gjennom høytids 

markering. 

 

 

-Å kunne orientere 

seg i ute og inne 

miljøet  

 

- miljøbevist, 

kildesortering orden 

i ute og inne miljø. 

 

Kjennskap til 

historien rundt 

lokalmijøet vårt- 

havna, kirken, skole, 

idrettspark. 

  

-Bruker lokaler og 

leker allsidig 

 

-legger enkle 

puslespill 

 

-Telle, kjennskap 

til de ulike 

formene  

 

-kjennskap til 

symboler, 

mønster og 

systematisering. 

 

 

 

-  



metode Samlinger  

Organiserte leke- 

aktiviteter 

Frilek 

Lesestunder 

Språkgrupper 

Gym aktiviteter 

Tur i skog og mark 

Hjelpe/vise i måltids 

situasjoner.  

Formings aktiviteter  

Dramatisering 

Lek gjennom 

rollespill 

Tilrettelagte turer  

Artslister med på tur  

Ta i bruk 

hjelpemiddler/internett, 

leksikon  for å finne ut 

mer av ting 

 

Formidling av 

høytider 

Barnesamtaler 

Være bevisste 

voksne, forbilder. 

internasjonaluke 

Ta i bruk 

kildesortering  

Formidle vår 

kunnskap om 

historien i 

lokalsamfunnet. 

Organiserte turer. 

Leke situasjoner 

med tekniske 

leker/lego 

Tilrettelagte 

aktiviteter med 

innhold i 

forhold til tema. 

voksenrollen        

 

 



5 års avdeling 

fagområde Kommuikasjon, språk 
og tekst 

Kropp, bevegelse 
og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknikk 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Mål Lære å lytte til musikk, 
fortelling, det som blir 
formidlet mens andre 
sier noe. 
Lære å skrive navnet 
sitt. 
Få erfaring med data 
som 
kommunikasjonsmiddel. 

Lære 
grunnleggende 
svømmetekniske 
ferdigheter. 
Oppleve gleden av 
friluftsliv og uteliv 
i de ulike 
årstidene. 
Videreutvikle en 
god 
kroppsbeherskelse 

Lære bruk og 
nytten ved ulike 
verktøy. 
Oppleve gleden 
av drama, sang 
og dans. 
Føle gleden av å 
skape noe. 

Få innsikt i 
miljøvern og 
samspillet i 
naturen. 
Få kunnskap og 
opplevelser 
med småkryp og 
dyr. 
Lære å bruke 
ulike verktøy. 

Lære å 
tolerere 
hverandre slik 
man er. 
Lære om ulike 
religioner og 
deres 
tradisjoner. 
Bli kjent med 
filosofi  

Bli godt kjent i 
nærmiljøet. 
Få innføring i 
trafikkregler. 

Få kjennskap til 
former, 
mengder og tall. 
Lære ulike 
begreper som: 
større, mindre, 
foran, bak osv. 
Beregne og 
måle 

metode Høytlesning og lydbøker 
Vi lærer sanger, rim og 
regler i samlingsstunder 
og på turer. 
Vi har førskolegruppe 
en gang pr uke hvor vi 
bruker pc og løser 
oppgaver. 

Vi bader ved 
terapibadet på 
Ask ukentlig. 
Turer i nærmiljøet 
med sanseløyper 
og matlaging. 
Vi padler kajakk 
og kano. 
Vi har gym og 
sangleker på 
fotballbanen. 

Vi har lett 
tilgjengelig 
verktøy klar for 
bruk i utelek og 
på turer. 
Vi dramatiserer 
stykker fra tema. 
Sang og dans. 
Barna får bruke 
materialer fra 
naturen til sitt 
kreative virke 

Barna får 
innføring i 
kildesortering 
og lære om 
hvorfor det er 
viktig å ta vare 
på naturen. 
Lære om 
småkryp og dyr i 
skogen. 
Finne info om 
dyr/småkryp på 
internett. 
Benytte ulike 
verktøy i 
prosjekter ihht 
tema 

Vi har 
samlinger og 
lytter til 
hverandre. 
Tradisjoner fra 
ulike 
religioner. 
Vi bruker 
filosofiske spm 
i samling og 
samtaler med 
barna for å 
fremme 
refleksjon og 
undring. 

Gå turer i 
skogen, ved 
fjæren og i 
nærmiljøet 
ellers. 
Gjøre oppgaver 
om trafikk i 
grupper. 
Ha sykkeldag og 
trafikkdag. 
 

Gjøre 
matematiske 
oppgaver i 
grupper og i 
naturen 
Ha 
begrepslæring. 
Delta i 
planlegging og 
utføring av 
byggeprosjekter 
som revehi og 
trehytte. 

 

 

 

 



PROSJEKT: KARIUS OG BAKTUS NÅR: September, oktober, november og januar 
HVEM: Alle voksne på avdelingen 

MÅL: Å skape gode forhold for hvert enkelt barn, slik at det kan få utvikle vennskap i barnehagen. Det at hvert barn får satt ord på sine følelser når det er glad, trist og 
sint og kan starte bevisstgjøringen rundt dette. 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ 
OG  
SAMFUN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

Å sette ord på 
følelsene; det å være 
glad, sint eller trist 
Det å bruke 
samlingene til å 
snakke om 
hverandre, hvem er 
vi, navn og å bruke 
bilder av hverandre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Å legge til rette for 
gode relasjoner for 
barna ved å lage 
motoriske opplegg i 
mindre grupper. 
Ved å være kroppslig 
aktive, lærer barna 
seg selv å kjenne – 
når er vi glad, sint, 
trist? 

Ved å legge til rette 
for bordaktiviteter 
som maling, lim og å 
samle materiell ute, 
kan barna få skape 
noe sammen – som 
skaper samhørighet. 
Musikksamlinger 
Ved å dramatisere og 
å bruke Karius og 
Baktus som forbilder, 
kan vi være med på å 
utvikle evnen til å bli 
bevisst følelser. 

Barnehagens 
uteområde er en 
gullgruve for barn! 
Her kan de boltre seg 
og undersøke 
sammen. 
At vi voksne setter 
ord på barnas 
følelser, for å 
bevisstgjøre dem.     
At vi voksne setter 
ord på barnas 
følelser, for å 
bevisstgjøre dem. 

Det å være snille med 
hverandre – og ikke 
slå, klore – vil skape 
gode relasjoner 
Karius og Baktus viser 
både omsorg og 
uenighet for 
hverandre 

Ved å fokusere på 
Karius og Baktus, (se i 
boken /se filmen) noe 
som kan gi en felles 
opplevelse på 
avdelingen.              
Det å bruke god tid 
på tilvenning, vil gjøre 
barna trygg og skape 
tillit til barnehagen. 
Det kan da bli lettere 
å vise følelser (Karius 
og Baktus bli 
utrygge/lei seg når 
tannlegen har borret i 
tannen og huset er 
borte) 

Ved å styrke 
enkeltbarns 
kompetanse ved f.eks 
duplobygging, 
puslespill, kan de lære 
seg å bidra i gruppe 
etterhvert og skape 
gryende vennskap 
At Karius og Baktus er 
glad eller trist når de 
bor oppe eller nede, i 
en rund eller firkantet 
tann. Det å gjøre  
barna kjent med  
begrepene. 

ARBEIDSMÅTE: 
Voksenrollen: Det er svært viktig at den voksne er tilstede der barna er og klarer å formidle målene i hverdagen. Det er den voksnes ansvar 
å få planene ut til barna ved å  vise engasjement i samling, variere innholdet som f.eks dramateknikker og fortelling. 
Det er også viktig at den voksne klarer å knytte målene opp til opplegg den står ansvarlig for – som samlingsstunder, turer mm  
Den voksne har ansvar for å lese seg opp og å være forberedt / planlagt.  
 

 

 

 



PROSJEKT: 1-2-3 TELLEBOKA NÅR: februar, mars, april og mai 
HVEM: Alle voksne på avdelingen 

MÅL: å bli kjent med hunden, katten, høna og sauen 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ 
OG  
SAMFUN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

Å bli kjent med 
boka. 
Å lytte til rytmen i 
boka; den er på rim 
og lage dyrelyder. 
Ellers å gi innspill 
om de forskjellige 
dyrene, for senere  
gi respons og å ta 
innspill hos barna.  

Det å bruke boka 
aktivt for å vise 
hvordan dyra går, 
sitter mm for så å få 
barna til å gjøre det 
samme. Dette kan 
så videreføres i 
uteleken og div 
andre aktiviteter 

Det å prøve å skape 
noe sammen med 
barna fra disse 
temaene. 
Div kunstneriske 
uttrykksformer, 
dramatisering, 
musikk  

Det å få forståelse 
av dyr - å se at høna 
legger egg, at sauen 
har lam. Hva spiser 
de forskjellige dyra? 

Å lære å vise 
respekt for dyr – at 
vi er forskjellige og 
bor kanskje i 
forskjellige hus bl.a 
Det å undre seg 
sammen med barna 

Her kan vi bruke 
nærmiljøet til å 
møte de forskjellige 
dyra. Kanskje har 
barna selv dyr som 
vi kan få treffe, se 
bilder av osv 

Her er boka et 
ypperlig produkt å 
bruke. Den teller 
opp til 10, men vi 
kan bruke den slik 
at det er tilpasset 
vårt årstrinn.  

ARBEIDSMÅTE: 
Det er viktig at de voksne kjenner boka ut og inn. Det å tenke ut forskjellige måter å formidle innholdet på. For senere å ta innspill fra barna. 
Det er også viktig å ha fotoapparatet i nærheten for å kunne dokumentere til MI 
 
 



 

PROSJEKT: En tur i hakkebakkeskogen. NÅR: Januar,februar,mars og april. 

HVEM: MOSEBARNA/SPURVENE 

MÅL:  Respekt for hverandre. 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, 
BEVEGELSE OG 
HELSE 

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ 
OG  
SAMFUN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

 -Lese boken og gi 
rom for undring og 
samtale rundt 
handling/tema 
 
-Sanger  
 
-Rim og regler i 
språkgrupper og 
språksprell. 
 
 
 

-Grønsaks 
Spisersang. 
-Hvordan 
påvirkes 
kroppen av 
maten vi 
spiser... 
 
-Bevegelses 
mønsteret til 
dyrene i 
skogen. 

-Kjennskap til 
musikken i 
boken. 
 
Rollespill/drama  
 
-Bruke naturen 
til inspirasjon til 
kreativ lek om 
hakkebakkeskog
en. 

-Få kjennskap til 
IKT og 
hakkebakke 
skogen. 
 
-Årstider- Tobias i 
tårnet  
  

-Undrer oss over 
lovene i 
hakkebakkeskogen. 
 
-Ha respekt for 
hverandres arbeid.  
 
-Filosofere over 
fenomener i 
universet. 

-Bli kjent med 
omsorgsboligene 
på flagget. 4 
åringene 
 
-Dramatisere 
hakkebakkeskog
en. 
 
 
 

-Klassifisering av 
ulike typer mat.  
-Kjenneskap til 
matte gjennom IKT. 
 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi fortsetter i Torbjørn Egners fotspor innover i hakkebakkeskogen. Vi vil fortsette å leke oss med de ulike aktørene i hans verden og 
dramatisere hans fortellinger. Vi vil lære av dyrene i hakkebakkeskogen, både om kosthold og om respekt for hverandre. Vi vil lytte 
til barna og la deres innspill lede oss på nye stier i hakkebakkeskogen. Vi skal undre oss sammen å se nærmer på værfenomener og 
Tobias i tårnet. Vi skal lære litt om interenetts verden og alt vi  kan finne sammen der om forfatteren. Vi skal leke oss fram i 
mattespill og lære litt om bruken av IKT.  
Rytme, sang, dans, rim og regler vil utspilles fra sang og musikkstykker fra boken:  Spillemannsvise, revevise, visen om reven, vogge 
vise, Pepperkake bake sang, bestemors skogsmusvise, grønnsaksspise sang, stabbursmusvise. 
 
Gjennom aktive voksne vil vi formidle de ulike fagområdene i samlingsstunder , formingsaktiviteter, tilstedeværelse i leken ute og 
inne og ved dramatisering og rollespill. Vi vil også jobbe med de største barna i grupper på tvers av avd. Mosebarna/spurvene.  

 

 



PROSJEKT: Med kardemommeloven i baklommen NÅR: SEPT,OKT,NOV 

HVEM: MOSEBARNA/SPURVENE 

MÅL:alle barn skal få oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ 
OG  
SAMFUN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

lese boken og gi 
rom for undring og 
samtale rundt 
handling/tema 
 
Sanger  
 
Rim og regler 
 
 
 

Kropps språk som 
blir til gjennom 
skuespill. 
 
 
 

-Kjennskap til 
musikken i boken. 
-Andre kjente 
bøker av 
forfatteren 
 
-Rollespill  
-Leve ut 
fortellingen i 
naturen ved bruk 
av naturmaterialer. 
 

-Innsikt i 
produksjonen av 
pølser og bakverk 
hos pølsemakeren 
og bakeren. 
 
 -4 åringene/livet i 
fjæren 
 
-Utforming av 
naturmijøet iform 
av ulike verktøy 
 

Filosofere over 
kardemommeloven. 
 
 
 
 
 
Gi rom for undring 
og tenkning om 
livet i fjæren, arter 
og næringskjeder 
 
 

Barnekonvensjonen 
 
Barnsmedbestemmelse  
  
 
 
 
 

Volum, lengde, 
vekt, størrelse og 
antall hos 
bakermesteren og 
pølsemakeren.  
 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi starter opp barnehage året med å begi oss inn i Torbjørn Egners verden som inspirasjon. Vi vil gjennom leken som hovedfokus, gi rom for 
undring og samtaler rundt utdrag av boken Kardemommeby. Vi ønsker å formidle kardemommeby loven gjennnom rollespill/dramatisering 
med barna både i ute og inne leken. Musikken i boken vil være gjennomgående i det daglige arbeidet og være en inspirasjone til 
formingsaktiviteter vi skal utarbeide. Barnas følelsesmessige uttrykk er viktig og vil gi oss føringer for utviklingen i arbeidet. Det å være lydhør 
ovenfor barnas innspill, tanker og meninger vil vi jobbe med ved å gi tid og rom for barns påvirkning av inne/ute miljø.  
 
Rytme, sang, dans, rim og regler vil utspilles fra sang og musikkstykker fra boken:  Politimester Bastian, Trikken i kardemommeby, Røvervisen, 
Tante sofies vise, kamomilla spiller, 
Gjennom aktive voksne vil vi formidle de ulike fagområdene i samlingsstunder , språkgrupper, formingsaktiviteter, tilstedeværelse i leken ute 
og inne og ved dramatisering og rollespill. Vi vil også jobbe med de største barna i grupper på tvers av avd. Mosebarna/spurvene. 
 

 
 

 



PROSJEKT: kan Blekkulf bo i kardemommeby? NÅR: APRIL, MAI, JUNI  

HVEM: MOSEBARNA/SPURVENE 

MÅL: å gi barna innføring i miljøvern og samspill i naturen. 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 
OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

 
Fortelle skriftlige/  
Muntlige 
fortellinger. 
Få varierte og rike 
Opplevelser som 
gir inspirasjon til 
undring, samtale 
og nyskapning. 
 
Rim og regler 
Sang – blekkulf 
sang 

 
-Tur til fjæren 
- sangleker  
 
-Havet som matfat  
 
-Rytme og  
motorisk følsomhet 

 
-Dukketeater 
”blekkulf og den 
mystiske 
flaskeposten” 
 
-ormingsaktiviteter 
 
 -Rollespill 
 

 
- Næringskjeder 
-Arter under 
overflaten. 
 
-Lære om miljøvern 
 
-Lære å iakta 
 -Se på de ulike 
fenomener i 
naturen. Flo/fjære, 
luft og vann. 

 
-Gi rom for undring 
og tenkning. 
 
Hvem er blekkulf 
og hvilke oppgaver 
har han, hvorfor? 
 

 
-Få erfaringer og 
opplevelser i 
nærmiljøet. 
 
-Gi barna erfaring 
med hvilke 
påvirknings kraft vi 
har på miljøet vi 
lever i – 
betydningen av 
det! 
 
 
 

 
Plassering og 
orientering – 
utvikle evnen til 
lokalisering. Eks: 
hvor lever de ulike 
artene i fjæren? 
 
Begreps forståelse 

ARBEIDSMÅTE: 
Naturen er vår arena for lek, opplevelser og læring. I dette prosjektet vil vi konsentrere oss om fjæren i skiftesvik. Gjennom  bøkene om ”Blekkulf” vil vi 
ta med barna på en reise i fjærens fauna.  I første omgang skal vi bli kjent med oppgavene til Blekkulf og gjennom samtaler og undring se om vi 
mennesker kan hjelpe Blekkulf med sine oppgaver.  I det daglige vil barna få ulike utfordringer og oppgaver som ved sammarbeid seg i mellom vil kunne 
løses ved hjelp av lek og tankespill.  Blekkulf som figur blir presentert for barna tidlig i høst og vil følge oss gjennom hele prosjektet! 
Vi vil formidle dette budskapet til barna gjennom fortelling, dukketeater forestilling, sangen om blekkulf, rollespill og  tur til akvariet 
sangleker: haien kommer og fisken i det røde hav. 
Veien blir til mens man går er det noe som heter..... vi voksne har en tanke om hvilken rettning dette skal gå men barnas egne innspill underveis kan fort 
endre dette. Dokumentasjon av arbeidet vil komme underveis i prosjektet i form av bilder, tekst og formings artikler presentert på avdelingen av barna.   
På høstfesten i oktober vil barna presentere for dere foreldre hva vi har jobbet med så langt.... 
 
 



PROSJEKT: Hva kan skje i Hakkebakkeskogen NÅR: august – november 2011 
HVEM: HAUKENE 

MÅL: Skape undring, mestringsfølelse og toleranse for å fremme vennskap og empati 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 
OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ 
OG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

Lese boken, og gi 
rom for undring og 
samtaler  
Lytte til hverandre 
og høytlesning 
Oppleve gleden ved 
dramatisering  
Felleskapsfølelse 
Sang og dans 
 
 
 
 
 

Kosthold  
Dans og drama  
 

Dramatiserer 
stykker fra 
Hakkebakkeskogen.  
Kreative stunder 
som utfordrer 
fantasien og 
kreativitet. 
Opplevelser med 
sang og musikk 
 

Utforske naturen 
med dens farger, 
lyder, vekster og 
dyreliv 

Undre seg over 
livet i skogen. 
Filosofere og skape 
tanker rundt 
toleranse, 
vennskap og 
samhørighet 

Være en del av 
fellesskapet. 
Barnekonvensjon og 
barnsmedbestemmelse 

Ta del i kreative 
utfoldelser for å 
fremme kunnskap 
om du ulike 
matematiske sidene 
i hverdagen. 
Samtaler som 
fremmer 
løsningsorienterte 
tanker. 

ARBEIDSMÅTE: 
Vi tar utgangspunkt i MI(Mange Intelligens), som har som hovedtanke å bygge videre på det et barn kan, og tar fatt på Torbjørn Egner som 
tema. Denne perioden ønsker vi å gå igjennom boken ” Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen”. Boken vil bli brukt som 
utgangspunkt for høytlesning, lyttesamlinger med lydbok, dramatisering og ulike formingsaktiviteter ute og inne. Vi har strukturerte 
samlinger hver dag, inne og ute, der vil vi formidle om vennskap og toleranse. Vi skal ha rom for undring og medbestemmelse. Barna skal få 
en forståelse for samspillet mellom mennesker og natur samt lære om dyrene i Hakkebakkeskogen. Vi benytter ukentlige førskolegrupper. 
Der vil barna få oppgaver som fremmer kunnskap om former, antall og beregninger. De vil også lære begreper, planlegge prosjekter og 
eksperimentere.  

 
 

 

 

 



 

PROSJEKT: Hvor bor dyrene om vinteren? NÅR: Januar - Mars 
HVEM: HAUKENE 

MÅL: Oppleve naturen og dens liv om vinteren 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ 
OG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

Stimulere barns 
nyskjerrighet 
Rim og regler 
Tekst og sang 
 
 
 
 
 
 

Bevegelse og 
rytme, motoriske 
aktiviteter i naturen 
Gruppearbeid og 
samhandling 
Økologisk mat 
 
 

Bruk av 
naturmaterialer  
Bli kjent med ulike 
maleteknikker, lære 
om primærfarger 
og sekunderfarger 
 

Utforske de 
forskjellige 
næringskjedene 
Skogen, sjøen og 
luften. Hvordan 
lever alle dyr 
sammen? 
Respekt for naturen 

Lære om instinkter 
og levemåte, 
sammenligne dyrs 
og menneskets 
levemåter og 
instinkter 

Bli kjent med 
nærmiljøet, lære 
seg forskjellige 
trearter og 
forskjellige typer 
skog 
 

Finne mønster og 
dyrespor i naturen. 
konstruksjons lek, 
bygge trehytter, 
lavvo og slengdisse 

ARBEIDSMÅTE: 
Alt vi gjør, tar utgangspunkt i den pedagogiske læremåten MI (Mange Intelligens) det vil alltid være stort fokus på å bruke barnas styrker på 
å drive dem fremover mot nye mål. 
Vi vil bruke opplevelser ute i naturen sammen med strukturerte samlinger både ute på tur og i barnehagen som kilden til kunnskap og 
utvikling, sammen med leker som, ”bjørnen i hiet” kommer dette til å bli en meget interaktiv læringsform. 
Barna skal få utforske dyre og planteverden på en måte som skal gi dem gode relasjoner til læring og lek. Et annet viktig redskap i barnas 
utvikling vil være førskolegruppene, der vil vi kunne gå dypere inn i områder som barna viser interesse for, dette vil bli gjort gjennom 
organiserte prosjekter og gruppearbeid som skal fremme barnas kunnskap og samarbeidsevne. 

 
 
 
 

 

 

 



PROSJEKT: KROPPEN NÅR: APRIL-JUNI 
HVEM: HAUKENE 

MÅL: BLI KJENT MED SIN EGEN KROPP, FØLELSER OG SANSER. FÅ EN FORSTÅELSE AV HVA SOM ER EN 
SUNN KROPP OG UTVIKLE ET POSITIVT SELVBILDE GJENNOM KROPPSLIG MESTRING. 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ 
OG SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

 
Samtale og 
samlinger om 
hvordan vi skal 
behandle kroppen 
og  følelsene våre. 
 
Dikt, historier, rim 
og regler om 
kroppen.  
 
 
 

 
Turer i skogen og 
nærmiljøet for 
motorisk utfoldelse.  
 
Gym aktiviteter og 
forskjellige leker. 
 
Opplevelse av ulike 
matretter og 
hvordan disse 
påvirker vår helse.  
 
Vi lærer oss dansen 
maur i rompa. 

 
Vi lager 
håndavtrykk og 
fotavtrykk med 
maling. 
 
Vi lager gipsmasker 
av ansiktet. 
 
Se på 
bilder/malerier av 
kropper/ansikter. 
 
Vi maler 
selvportrett. 

 
Bli kjent med 
sansene våre 
gjennom 
sanseopplevelser i 
skogen.  
 
Går på tur i skog og 
mark, å snakke om 
hvorfor vi går på 
tur.   

 
Få en forståelse av 
hvordan en bør 
behandle andre, 
med tanke på deres 
følelser.  
 
 

 
Skape forståelse for 
at mennesker er 
forskjellige. Se på 
bilder eller film av 
mennesker fra 
andre deler av 
verden 

 
Vi ser på størrelsene 
til de ulike delene 
på kroppen, og 
hvilken form de har. 
Vi blir kjent med 
hvor mange av de 
ulike kroppsdelene 
vi har og hvor de er i 
forhold til 
hverandre.   

ARBEIDSMÅTE: 
Vi samtaler med barna om hvordan man skal behandle kroppen sin med tanke på helse og hvordan man skal behandle hverandre. Vi bruker turer, leker 
og dans aktivt i prosjektet. I tilegg vil vi gi barna opplevelse av ulike sunne matretter, og snakke videre med barna om hvorfor det er viktig å spise sunt. 
Vi ser på kroppene våre gjennom samlinger, og mindre grupper, og ser på størrelse, form og antall over de ulike kroppsdelene. Når barna har blitt gjort 
godt kjent med kroppen, setter vi i gang med ulike formingsaktiviteter. Vi lager bl.a. selvportrett der vi har fokus på hvor øyne, munn osv. er i forhold til 
hverandre, og ser også på andre malerier av ansikt og kropp. Vi lar barna få ha ulike sanseopplevelser. Vi ser også på bilder/f ilm av mennesker med 
andre typer kropp en det vi kanskje har, og snakker om alle mennesker er forskjellige uansett hudfarge, størrelse osv. 
 
 

 

 

 



ÅRSHJUL – 2011/12 

 Barn Foreldre Personale Rutiner 
August Tilvenning nye 

barn 

Nye barnegrupper 

Min bok (MI) 

Begynnersamtale for 

nye barn 

 

Infosamtale med 

nyansatte 

Personalmøte 31.8 

Ansvar for 
kjøkken og 
uteområde 
Mosebarna 

September 

 

 

 

 

Foreldrerådsmøte  ato 

kl 18.00-19.30 

 

Foreldremøte ulike 

dato for de ulike avd  

 

12. September 

planleggingsdag  

Personalmøte 

26.9 

 

Foreldremøter  

 

Innkjøp til jule- 

aktiviteter 

Ansvar for 
kjøkken og 
uteområde 
Spurvene 

Oktober 

 

 

 

 Su – møte dato 

kl 20-21 

Høstferie uke 41 

 

 

Observasjon 

 fylle ut ”alle med” 

skjemaene. 

 

Ansvar for 
kjøkken og 
uteområde 

Blåbærbarna 

NOVEMBER Juleforberedelser 

Lage 

pepperkakehus  

Fire barn + voksen 

reiser til kleppestø 

og leverer. 

 

Bursdagsfest for 

barnehagen (5 år 

20.11) 

Foreldresamtale 

 

Skriv til foreldre om 

fri i julen. 

Henge opp krysse liste. 

 

Besteforeldredag 

 

Vi baker 

lusekatter/lager 

julepynt 

Lage pepperkakehus 

til pepperkake øyen 

 

Personalmøte  

 

Forbrede og utføre 

foreldresamtaler. 

 

 

Husk skriv til 

foreldre om fri i 

julen. 

 

Ansvar for 
kjøkken og 
uteområde 
Maurtuen 

DESEMBER Advent samling 

 

Lucia fest 13.12.10 

kl 8.30 

 

 

 

Foreldre hjertelig 

velkommen til lucia 

fest kl 08.30 13.12.11 

 

 

 

 

Advent samling 

 

Vi baker lussekatter 

 

Lucia fest 13.12.11 

kl 8.30 

 

Ansvar for 
kjøkken og 
uteområde 

Haukene 



Nissefest m/grøt til 

lunsj fredag 

16.12.11 

 

Kirkebesøk 

26.12.11 2. juledag. 

 

 

Skriv til foreldrene 

om fri i julen 

 

Nissefest m/grøt til 

lunsj 16.12.11 

JANUAR  

 

 

Krysse av på liste om 

fri i vinterferien 

Pl.dag 06.01.12 

Planlegge karnevals 

uke 

 

 

Ansvar for 
kjøkken og 
uteområde 
Mosebarna 

FEBRUAR Karneval 

m/fastelavns boller   

Lage fastelavnsris 

Internasjonal uke 

Planleggings dag 

03.02.12 

 

Planleggings dag 

03.02.12 

 

Fellessamling 

Ansvar for 
kjøkken og 
uteområde 
Spurvene 

MARS Påskeforberedelser Vinterferie 27.02-

04.03 (for skolene) 

Foreldresamtaler for 

Haukene 

Førskoletur til 

Mjølfjell 

Observasjon,fylle ut 

”alle med skjema” 

 

Husk skriv til 

foreldre om fri i 

påsken. 

Ansvar for 
kjøkken og 
uteområde 

Blåbærbarna 

APRIL Påskefrokost 

28.03.12 

 

Skattejakt 30.03.12 

 

Markering av 

barnehagedagen 

16.03.12 

 

Onsdag før påske 4. 

april barnehagen 

stenger kl 12. 

 

Påskeferie 5-9 april 

barnehagen stengt!! 

Foreldresamtaler 

 

Ferie liste om 

sommerferie ut til 

foreldrene. 

 

Markering av 

barnehagedagen 

16.03.12 

Ansvar for 
kjøkken og 
uteområde 
Maurtuen 

MAI Forbredelser til 17 

mai 

17. Mai feiring 

16.05.12 

 

 

Foreldresamtaler 

Barnehagen stengt: 

1. og 17. 

2.pinsedag 28.mai 

Planleggingsdag 

18.05.12 

Dugnad  

Foreldresamtaler 

 

17.Mai feiring 

16.05.12 

 

All avspasering må 

være tatt ut til 31.05 

Ansvar for 
kjøkken og 
uteområde 

Haukene 

JUNI Sommertur 

Sommerfest 

13.06.12 

Kl 15.30-18-00 

Sommerfest 13.6 

 

Sommertur 

planlegges for hver 

avdeling. 

Sommerfest 13.06 

Kl 15.30-18.00 

Ansvar for 
kjøkken og 
uteområde 
Huldrene 



 

 

  



 

  



  



 

 

 

 

 

 

Overgang fra barnehage til skole 

Onsdagene har Haukene (avdeling for 5 åringene) førskolegrupper, hvor vi deler barna inn i grupper og rullerer mellom ulike oppgaver inne og ute samt ikt. 

Oppgavene Haukene får varierer, og inneholder blant annet antall, rom og form, samt begreper og sammenligninger. Vi bruker internett for å finne relevant 

informasjon ihht tema, spiller spill og øver på å skrive navnet vårt. Eksperimentering, forskning og undring finner også sted i førskolegruppene. Vi vil at 

Haukene skal være godt forberedt til skolestart, og har fokus på overgang fra barnehage til skole hele året igjennom. Språkprell og skrivedans er to av 

metodene vi voksne bruker for å imøtekomme gleden Haukene har av lek med språk og finmotorisk skrivetrening. 

Hver vinter reiser Haukene på en eventyrlig reise til Mjølfjell ungdomsherberge hvor vi har to overnattinger. En sosial og lærerik tur på alle måter. 

 

 

 
 

  


