
PERIODEPLAN: «KOM SÅ REISER VI» 
 

NÅR: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 
HVEM: MOSEBARNA OG SPURVENE 

 MÅL: AT BARNA UTVIKLER TOLERANSE, RESPEKT OG INTERESSE FOR HVERANDRE UANSETT BAKGRUNN 

 SKAL BLI TRYGGE I ET FELLESKAP MED ULIKE KJØNN, FUNKSJONSNIVÅ OG KULTURER.  

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 

Vi skal ha fokus på sosial 
kompetanse og at alle barn 
uansett bakgrunn skal ha 
tilhørighet i barnegruppen. 
Vennskap og hvordan vi skal 
være mot hverandre vil stå 
sentralt. 
 
Spille spill med regler for å 
lære turtaking og 
selvkontroll. 
 
Skape spenning og glede 
ved å dramatisere eventyr, 
og bli underholdt for. 
 
Vi vil «reise» på tur til ulike 
land. Vi tar ett og ett land 
av gangen. Vi vil se i bøker 
og på internett for å finne 
bilder og opplysninger om 
landene.  
Gjennom en positiv og 
naturlig synliggjøring av det 
som er likt og ulikt, kan barn 

Lære en dans fra utlandet. 
Lage vennskapsbilde. 
 
Lære om mat i ulike 
kulturer. 
 
Oppleve musikk fra ulike 
kulturer. 
 
Utvikler forståelse og 
respekt for egen og 
andres kropp, og for at 
alle er forskjellige 
 
Sykkel og trafikk uke. 
Tarkus forteller om 
trafikkregler. 
 
Brannvernuke – Eldar og 
Vanja kommer på besøk 
 
barna tryggere og 
oppmerksomme i forhold 
til brannvernopplæring 

Lage ulike flagg av 
nasjonalitetene på 
avdelingen. 
 
Lage 
vennskapssirkel 
med våre hender. 
Globus med hender 
rundt.  
 
Kle oss ut og late 
som om vi er fra et 
annet land. 
 
Vi skal høre og 
danse til musikk fra 
andre plasser i 
verden. 

Barna skal oppleve 
glede ved å ferdes i 
naturen og få 
grunnleggende 
innsikt i natur, 
miljøvern og 
samspillet i naturen 
 
ta utgangspunkt i 
barnas nysgjerrighet, 
interesser og 
forutsetninger og 
stimulere dem til å 
oppleve med alle 
sanser, iaktta og 
undre seg over 
fenomener i naturen 
og teknologien 

Globus – vår verden 
 
Barnekonvensjonen og FN 
dagen; Vi skal gi barna 
begynnende kunnskap om 
betydningen av 
menneskerettighetene, 
spesielt barnekonvensjonen; 
-likeverd; utvikle forståelse 
for kulturelle likheter og 
forskjeller. 
-arbeide for et inkluderende 
miljø som motvirker 
mobbing og rasisme. 
HØSTFEST 
 
Barna skal få kjennskap til 
tradisjoner knyttet til 
de ulike landene de enkelte 
barna kommer fra.  
 
Juleforberedelser 
Få kjennskap til tradisjoner  
 
 
 

Utvikle forståelse for 
ulike tradisjoner og 
levesett. 
 
Turer i nærmiljøet,  
Barna bli godt kjent 
på turområdene og 
føle tilhørighet til 
stedene. 
 
Utvikle gode 
vennskap. Lære å 
inkludere andre i 
leken. 
 
Vi vil gi barna 
kjennskap til landet vi 
bor i, og stedet vi bor 
på. 
 
Kirkebesøk i 
forbindelse med jul. 
 
 
 
 

Fundere rundt 
avstander og tid.  
 
Vi bruker 
globusen\kartet for 
å se hvor Norge er i 
forhold til andre 
land vi har blitt 
kjent med 
 
Spille spill, terning, 
pusle. 
Regellek inne\ute 
Modelleire 
(former) 
Forming mønster / 
tegne, 
fargelegge, klippe, 
lime 
Rytmeinstrument – 
høy lyd, 
lav lyd, tung – lett 
Butikklek – penger, 
former, 
antall 



 

utvikle respekt for det som 
er forskjellig. 


