
 

PROSJEKT: DEN LEVENDE SKOGEN  NÅR: SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER   

HVEM: SPURVENE, MOSEBARNA    
  

MÅL: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet 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 

Samtaler i skogen, og om 

skogen. Samtale rundt 

bøker om naturen. 

Fortelle eventyr. 

Lære sanger om skogen 

(den levende skogen, 

Blekkulf). 

 

 

 

 

 

 

Gå turer i skogen. 

Bevegelsesleker, 

hinderløype og skattejakt 

i skogen. 

Lære om kosthold og 

matproduksjon. 

Erfaring med varierte og 

allsidige bevegelser på 

tur. 

Gjennomføre natursti. 

Rydde boss og ta vare på 

naturen når vi er på tur 

Lage kunst av ting vi 

finner i naturen og 

boss (redesign). 

Lære om ulike 

materialer (papir, 

metall, plast osv). 

Leke at vi er 

innsekter, og 

gjennomføre drama 

aktivitet i skogen. 

Tegne og male i 

skogen. Lære sanger 

om skogen (musikk). 

Lære om natur 

vett. 

Sortere boss 

(resirkulering). 

Følge et sted i 

naturen gjennom 

årstidene. 

Lære om insekter, 

dyr, trær og 

planter og lære 

hva ulike ting i 

skogen kan brukes 

til (feks. trær). 

Eksperimenter og 

Utvikle forståelse for 

hvorfor det er viktig å 

ta vare på naturen. 

Utvikle respekt for 

dyre og plantelivet i 

naturen. 

Hva trengs for å skape 

liv for dyr, trær og 

planter? 

 

Egen deltakelse i 

fellesskapet  

Bli kjent med 

bosstømmer som 

yrke og prosessen 

boss går gjennom 

(BIR, gjenbruk). 

Bli kjent med ulike 

skogs terreng i 

nærmiljøet. 

Lære om naturen i 

gamle dager  

Medvirkning og 

deltakelse i 

fellesskap  

Sortere og 

klassifisere boss. 

Bli kjent med 

begreper ha fokus 

på tall, størrelse 

og mengder. Lete 

etter former og 

mønster i naturen. 

Orientere seg i 

naturen og miljøet 

(plassering og 

orientering) 

ARBEIDSMÅTE: Vi ønsker å gi barna gode opplevelser i naturen, og oppleve glede ved å ferdes ute. Barna kommer til å få erfaring med varierte 

og allsidige bevegelser, som vil gi god motorisk utvikling. Vi skal snakke om skogen, fortelle eventyr og synge sanger. Vi skal ha samlinger og 

samtaler i skogen. I tillegg skal vi lære hvordan vi skal behandle naturen (naturvett) og hvorfor dette er viktig. Vi ønsker at barna skal ha 

respekt for dyr og planter i naturen. Gjennom turer i skogen vil vi også ha fokus på matematiske begreper som kort, lang, stor, liten osv. Vi skal 

sortere boss på avdelingen, samt ha med poser til å plukke boss på turer. Vi vil ha fokus på fellesskapet og deltakelse for alle barna på egne 

premisser. Vi skal bli kjent med prosessen boss går gjennom, bosstømmer som yrke, og lage ting av boss vi finner, i tillegg til natur elementer 

som kongler, kvister, steiner osv. Vi kommer til å gjennomføre drama, musikk, og andre kreative prosesser ute i skog og mark. Barna skal få 

innsikt i samspillet i naturen. 
 


