
TEMAPLAN HONNINGBARNA- Meg selv og kroppen   PERIODE: august-september 

Hovedmål: Barn skal bli bedre kjent med seg selv og andre, blir trygge i barnehagen, få kjennskap til forskjellige deler av kroppen sin. 

LITTERATUR 

 

Ingen bok denne perioden- vi synger 

sanger og bruker bilder 

NØKKELORD 

 

Familie, søsken, mamma, pappa, hus, 

øyner, nese, munn, ører, føtter, 

hender, fingrer, ansikt, sint, lei seg, 

glad 

 

SANGER 

 

Hode skuldre, kne og tå; Du har to 

øyne; Vi skal være venner; Tommel 

finger; Alle barna klapper; Navne 

sanger med rasle-egg-aj, aj, aj sang 

og inne under genser… 

FORMING 

 

Vi skal lage hus av melkekartonger 

Vi skal lage ansikt av papptallerkener 

Vi skal lage fot og hånd avtrykk 

 

LEK OG AKTIVITET 

 

Inne lek: 

Vi skal leke familie, mamma baby, lage 

mat osv.  

Bevegelse aktivitet og sang – vi bruker 

kroppen- hoppe, springe, klatre, 

krabbe, klappe, vinke,  

Vi snakker om følelser: sint, glad, lei 

seg- bruker bilder, sang og samtaler. 

TUR /OPPLEVELSE 

 

Gå på turer i nærområde, bli kjent med 

miljø rundt barnehagen, gå på 

lekeplasser, bruke kropp og styrke 

motorikken 

 

 

 

 

 



Gjennom dette temaet jobber vi ut fra rammeplanen og årsplanen.  

Dette er et stort tema, som gir mange muligheter for lek, gode samtaler, utforsking og læring. Barna blir bedre kjent med 

sin identitet, sitt nærmiljø, omgivelsene rundt og de andre. I varierte aktiviteter legges det vekt på at barna skal 

presentere og fortelle litt om seg selv slik at barna skal bli bedre kjent med seg selv og de andre, forskjeller og likheter. I 

varierte aktiviteter legges det vekt på at barn skal bli kjent med sine følelser, plass til de andre, bry seg om andre, hjelpe 

hverandre, ta vare på hverandre, gi beskjed dersom noe ikke er greit.  

Vi skal bli kjent med ulike sanger som et redskap for å synliggjøre fellesskap og vennskap. Vi bruker «Vi skal være venner» 

sang. Målet med «Vi skal være venner» er at barna skal bli gode venner og trøste hverandre når noen er leie seg, at de skal 

være snille med hverandre.  

Vi bruker navnesanger og spiller på rasle-egg for å bli bedre kjent med hverandre og inkludere hverandre. Det skal bidra å 

styrke fellesskapet i og inkluderende miljø, slik at ingen føler seg utenfor.  

Gjennom arbeidet med dette temaet vil vi gjøre barna bedre kjent med seg selv og andre, hverandres grenser, og lære å vise 

vennene sine empati. Derfor er det viktig å jobbe med tema. Det er viktig å skape trygghet for å øke selvtilliten til den 

enkelte og for at barna skal bli kjent med hverandre. Vi ønsker å danne vennskap og relasjoner og skape et godt samspill i 

barnegruppen. 

Vi skal bli kjent med ulike deler av kroppen vår. Barn skal få mulighet å bli bevisst sin egen kropp. Vi skal formidle alle sanger 

om kroppen med bilder, og ha samtaler om kroppen. Vi skal stille spørsmål: hvor er øyne, nese…munn- barn skal peke eller 

svare. Vi skal bevege oss og danse. Vi skal bruke kroppen ute på turer, vi skal hoppe, klatre, krabbe, springe, gå opp/ned 

trapper osv.  

Vi skal male og lime og lage kunst i forholdt til dette tema. Barn skal lage hus, ansikt, hånd og fot avtrykk. Barn skal utforske 

og eksperimentere med materialer, velge farger, forme. De skal bruke sine finmotoriske ferdigheter og fantasi.  

Alt arbeid skal vi dokumentere på nettside og på avdelingen.  



Hode Skulder Kne Og Tå 
Hode, skulder, kne og tå, 
kne og tå 
Hode, skulder, kne og tå, 
kne og tå 
Øyne, ører, kinn å klappe på 
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. 
Hode, skulder, kne og tå, 
kne og tå 
Hode, skulder, kne og tå, 
kne og tå 
Øyne, ører, kinn å klappe på 
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. 
Hode, skulder, kne og tå, 
kne og tå 
Hode, skulder, kne og tå, 
kne og tå 
Øyne, ører, kinn å klappe på 
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. 
Hode, skulder, kne og tå, 
kne og tå 
Hode, skulder, kne og tå, 
kne og tå 
Øyne, ører, kinn å klappe på 
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. 
Hode, skulder, kne og tå, 
kne og tå 
Hode, skulder, kne og tå, 
kne og tå 
Øyne, ører, kinn å klappe på 
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. 

SKAL VI VÆRE VENNER 
 
Skal vi være venner, skal vi leke sammen du 
og jeg? Det å gå alene- Det er så kjedelig, 
syns jeg.  
Kan vi være venner, kan vi leke sammen du 
og jeg  
Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen 
på vår vei.  
Å være venner, å holde hender, det er sånn 
at du kjenner det gjør godt!  
 

 

FINGER SANG 
 
Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du? 
Her er jeg, her er jeg. God dag, god dag, god 
dag! 
 
Pekefinger, pekefinger, hvor er du? 
Her er jeg, her er jeg. God dag, god dag, god 
dag! 
 
Langefinger, langefinger, hvor er du? 
Her er jeg, her er jeg, God dag, god dag, god 
dag! 
 
Ringefinger, ringefinger, hvor er du? 
Her er jeg, her er jeg. God dag, god dag, god 
dag! 
 
Lillefinger, lillefinger, hvor er du? 
Her er jeg, her er jeg. God dag, god dag, god 
dag! 
 
Hele hånda, hele hånda, hvor er du? 
Her er jeg, her er jeg. God dag, god dag, god 
dag! 
 
 
 
 

 
RASLE-EGG UNDER GENSER 
Inne under genser, inne under genser har 
Ida et rasle egg, har ida et rasle egg… kan 
vi se? 

Aj, aj, aj…og rasle egg 
Aj , aj, aj, Ida er her, aj, aj, aj, Ida er her i 
dag – tsja, tsja, tsja… 

Alle barna klapper, 
Alle barna, tramper, 
Alle barna vinker. 



  

 

 
 


