
Fokusplan 

Innhold, periodens tema: Skinnvotten, Vinter 

Mål: Barnehagen skal fremme læring gjennom prosjektarbeid. Barna skal møte og være en del av et 

rikt, variert og systematisk stimulerende språkmiljø. (Rammeplanen, 2017) 

Følgende fagområder dekkes: Kunst, kultur og kreativitet, Kommunikasjon, språk og tekst, Antall rom 

og form, Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse og helse, Natur, miljø og teknologi. 

 

Formidlingsmetoder,  
Litteratur 

Nøkkelord Rim og regler Musikk / sanger 

 
Skinnvotten - eventyr 

 
Gammel mann 
Hund 
Vott 
Dyrene i votten: mus, 
frosk, hare, rev, ulv, 
villsvin, bjørn 
Vinter 
Kaldt  
Varmt 
Snø 
Is 
 

 
Syv dyr i votten 
Skinnvotten 

 
*Se opp snør det 
*Det snør, det snør 
tiddelibom 
*Hvis snøen smakte 
karamell og popcorn 
*Mikkel Rev 
*Mæ sa en liten grønn 
frosk en dag 
*Bjørnen sover 
*Haren ut i gresset 

Forming Aktivitet/lek  Tur / uteaktivitet Språklige aktiviteter 

 
Lage ulike dyr fra 
skinnvotten: male, 
lime, fargelegge 
Maleaktiviteter: male 
snø på et ark 
Lage masker/kroner 
med ulike dyr  
Male vinterbilder 
 
 

  
Leke med snø 
Dramatisere eventyret 
Skinnvotten inne og 
ute 
Lage isklosser, male på 
dem 
 

 
Turer i nærmiljøet 
Leke med snø (hvis vi 
er heldige med været) 
Smake på snø/is 
 

 
Lesegrupper 
Kims lek 
«Lotto» med bilder fra 
eventyret 
 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

Hvis snøen smakte karamell og popcorn 

Tenk for et vær har det blitt  

Da åpnet jeg munnen og strekket ut tungen 

Æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ (åpner munnen og strekker tunga) 

 

 

Det snør, det snør Tiddelibom 

Det er det det gjør tiddelibom 

Nå snør det mye mer enn før 

tiddelibom og huttemeg tu. 

 

Så kaldt det er, tiddelibom. 

Jeg kjenner det her, tiddelibom. 

Jeg kjenner det på mine tær 

tiddelibom og huttemeg tu. 

 

Se opp snør det (melodi: Bjørnen sover) 

Ja nå gjør det  

Tett i tett i tett. 

Snør i munn og nese, snør i hele fjeset. 

Se opp snør det  

Ja nå gjør det  

Tett i tett i tett. 

 


