
Temaplan mars 

Tema: Kroppen vår 

 

 

 

Mål Litteratur/Eventyr Formingsaktiviteter Personalet skal for å nå 

målene 

- Bli trygge på egen 

kropp 

- Bli kjent med egne 

følelser 

- Lære om kroppen, 

organer, sanser og 

deres funksjon 

- Spise variert og sunn 

mat. 

- Den magiske kroppen (nrk 

super) 

- Den kule kroppen (bok) 

 

- Blåse opp poser med sugerør får å se 

hvordan lungene funker 

- Lage form av kroppen, lime på 

kroppsdeler og organer 

- Tegne øye sitt, finne sin farge å 

tegne/lime på 

- Gi barna tilgang til varierte 

og utfordrende 

bevegelsesmiljøer, 

sanseopplevelser og 

kroppslig lek ute og inne, i 

og utenfor barnehageområdet 

- Bidra til at barna utvikler et 

bevist forhold til retten til å 

bestemme over egen kropp 

og respekt for andres grenser 

Nøkkelord og begreper Sang, rim og regler Aktiviteter og opplevelser Barns medvirkning 

- Kroppen 
- Meg selv 
- Kroppsdeler 
- Organer 
- Hjerte 
- Lunger 
- Blod 
- Skjelett 
- Muskler 
- Følelser 

- Du har to øyne  

- Fingerregle 

- Tommelfinger, tommelfinger 

- Hode skulder kne og tå 

- Er du veldig glad og vet det! 

 
 

- Smakstest: frukter, grønnsaker og 
krydder 

- Teste ut hvordan det er å miste en sans 
- La oss sanse skogen: finne ting til å prøve 

å stå barfot på 

- «Gjennom medvirkning i 
mat- og måltidsaktiviteter 
skal barna motiveres til å 
spise sunn mat og få 
grunnleggende forståelse for 
hvordan sunn mat kan bidra 
til god helse.» 



Kunnskap om kroppen og kroppsdeler er noe som barn tilegner seg allerede fra de er veldig små. 1 åringen har som oftest full kontroll på hvor 

øye, nese, munn, øre, mage og hvor de sitter på kroppen. Barna skal gjennom arbeid med temaet få oppleve undring og utforskertrang. Personalet 

må dele sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke interesse hos barna. Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser kan 

personalet sammen med barna undersøke, stille spørsmål og sammen finne svar som barn kan være tilfredse med. Formidling av aktuelle og 

relevant kunnskap legger grunnlaget for nye spørsmål og søken etter viten. Gjennom temaet vårt er vi innom blant annet disse fagområdene.  

 Kommunikasjon, språk og tekst: - Lære navn på kroppsdeler via konkreter, bilder, sanger og bøker. Benytte faktabøker om kroppen, rim-regler, 

eventyr og historier. 

 Kropp, bevegelse, mat og helse: - Få kjennskap til kroppen - Følge opp barns lekeinitiativ, og tilby lek og spill der barna er fysisk aktive og 

opplever glede gjennom mestring og fellesskap. - Bli kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen, utvikler gode vaner for hygiene 

og et variert kosthold. 

Natur, miljø og teknologi: -Bruke film, foto og data som en del av prosjektarbeidet. -Bruke internett sammen med barna for å få svar på spørsmål 

og undring som oppstår.  

Etikk, religion og filosofi: - Utvikle toleranse og interesse for hverandre, og respekt for hverandres ulikheter og ulike evner. - Respektere barns 

undring og spørsmål, og samtale med dem om det de lurer på. 

Antall, rom og form: Vi skal videreutvikle forståelse av matematiske begreper, former og mønster. 

 

  

 


