
 

Periodeplan: Jeg i verden NÅR: September - Februar 

HVEM: HULDRENE, MAURTUEN, BLÅBÆRBARNA 

  

MÅL: Barna skal bli trygg, og kjent med hverandre, seg selv og nærmiljøet 

KOMMUNIKASJON, 

SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE, 

MAT OG HELSE 

KUNST, 

KULTUR OG 

KREATIVITET 

NATUR, 

MILJØ OG 

TEKNOLOGI 

ETIKK, RELIGION 

& FILOSOFI 

NÆRMILJØ 

OG  

SAMFUNN 

ANTALL, ROM 

OG FORM 

Hus med bilde av barnas 

nettverk/familie 
 

Eric Carle bøker (Den lille 

larven aldrimett, Fra 

topp til tå, Den lille musa 

leter etter en venn osv) 
 

Eventyr (Bukkene bruse, 

Den stygge andungen, 

Gullhår) og dramatisering 
 

Dikt («Liten jeg») 
 

Sanger 
 

Munnmotorisk aktivitet  
 

Kroppslig kommunikasjon 

og utrykk gjennom lek  

  

Voksne som språkmodell 

Vi lager bildebok med 

bilder av kroppen vår 

 

Barna skal bli kjent med 

sin egen kropp gjennom 

tumling og kroppslig 

utforskning 

 

Sansemotoriske 

aktiviteter som lek med 

vann og sand 

 

Vi bruker skogen i 

nærområdet vår 

 

Hjelpe barna å bli kjent 

med egne følelser og 

selvregulering, og 

opplevelse av trygghet 

 

Høstens grønnsaker, 

frukt og bær 

Vi lager 

fotavtrykk og 

håndavtrykk 
 

Bli kjent med 

materialer som 

trolldeig og leire 
 

Mulighet til å 

uttrykke seg 

gjennom maling  

 

Fokus på 

fargene gul og 

rød. Hva blir det 

når vi blande de? 

 

Maler på store 

flater ute, 

blader, steiner 

osv. 

 

Hvordan 

forandrer 

naturen seg om 

høsten?  

 

Vi samler inn 

naturprodukter 

på turene. 

 

Gi mulighet til 

å oppleve 

digitale spill og 

eventyr 

 

Ta bilde med 

kamera 

Vi undrer oss 

sammen med barna 

og øver oss til å 

lytte: forskjellige 

lyder, stillhet og 

lytte til hverandre 

 

Barna skal få bilder 

av flagget/flaggene 

sine i garderoben  

 

Støtte barnas 

initiativ til samspill 

og opplevelse av 

vennskap 

 

Støtte barna til å 

finne løsninger i 

konfliktsituasjoner, 

stoppe utestenging, 

mobbing og uheldige 

samspillmønster 

Vi gir barna 

opplevelser og 

erfaringer i 

nærmiljøet 

 

Familien min 

 

Markering av 

samedagen 

 

Høstfest  

 

Karneval  

 

Sykkel VM 

 

Barna skal 

medvirke i egen 

hverdag etter 

modenhet 

Fokus på form, 

størrelse og 

antall 
 

Fokus på farger 

 

Lage figurer i 

ulike 

naturmaterialer. 

Feks 

pinner/greiner, 

kongler, steiner 

osv 


