
Tema for perioden: VINTER 

Emneplan for perioden: JANUAR -FEBRUAR 2023 

 

Dette tema kan gi barn gode erfaringer og forståelse for ulike årstider. Vi skal ha fokus på ulike værforhold og farge om vinteren. 

Rammeplanen sier: Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å 

orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.  

Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og 

kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

Det skal være mange spennende aktiviteter i 2 måneder. Vi skal gå på turer, male, lime, lese bok og ha mange kjekke samlingsstunder.  

 

Mål for perioden Litteratur Barns medvirkning Personalet skal for å nå periodens mål: 

Hovedmål 1: gi barna kjennskap til 

ulike årstider. 

Skape rom for barnas opplevelser, 

samtaler, erfaringer og tanke, 

- Refleksjon -ulike årstider, hva 

skjer i naturen i de ulike 

årstider. 

 

Hovedmål 2: bli barna kjent med ulike 

værforhold om vinteren 

 

 

Bok: «Skinnvotten» 

 

 

Rammeplanen sier: 

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv 

deltakelse i planleggingen og 

vurderingen av barnehagens 

virksomhet. Alle barn skal få erfare å 

få innflytelse på det som skjer i 

barnehagen.                                  

Samtale med barna om uttrykk og 

være bevisst på ulike årstider 

deltakelse kan støtte og utvide barnas 

tenkning: 

• Snakke og reflektere rundt 

likheter og ulikheter. 

• Utforske og undre seg over 

prosessene (varmt om 

sommeren, kaldt om vinteren, 

bladene faller på høsten o.l.). 

Aktivt søke kunnskap for å få 

kompetanse som trengs for å legge til 

rette for at barna får gode erfaringer 

med temaet. 

Forberede språk og leseaktiviteter. 

Fokusord Sang, rim og regle Aktivitet og opplevelser Formingsaktivitet 

 kaldt, is, snø, vann,  Det snør, det snør 

Snømann sang 

Se nå sør det 

Skinnvotten sang 

Vi skal gå på tur i skogen, snakke om 

vinteren, gå på akebrett, lage snømann. 

Vi skal leke med vann, fryse vann, 

utforske is 

Male og lime aktiviteter 

- Vi skal lage vinter bilde 

- Eksperimenterer med vann- 

fryse vann, lage is 


