
                                         

EVENTYR  
  

I november jobber vi med EVENTYR som tema og vi vil ha et spesielt fokus på «Gullhår og de tre 

bjørnene» og «Bukkene Bruse» 

  

Mål: Vi ønsker å skape gode relasjoner gjennom opplevelser og oppmuntre barna til å uttrykke seg 

visuelt gjennom drama, sang og musikk. Barna skal bli kjent med ulike eventyr og utvikle sitt språk, 

begreper rundt tall og mengder, og sin kunnskap om kulturarv. Vi ønsker å skape et miljø hvor barn og 

voksne opplever daglig glede og spenning ved eventyr.  

  

Hver avdeling jobber med temaet eventyr på forskjellige måter tilrettelagt for alder og modning. Eventyr 

er en del av kulturarven vår, og er et godt verktøy til å utvikle barns  

begrepsforståelse og variere deres ordforråd. Gjennom å uttrykke eventyr på forskjellige måter, utvikler 

barna sitt språk, sin fortellerevne, og sin kunnskap om tall og mengde. Nye ord og regler læres, og barna 

får et positivt forhold til tekst og bilde som kan inspirere til gode samtaler i tillegg til barnas egen fantasi 

og dramatiske lek. Barna bruker figurene i  

eventyrverden som inspirasjon for å uttrykke seg estetisk. I tillegg blir barna fortrolige med  

tallsiffer, noe som kan føre til motivasjon til å utforske og leke med tall. Gjennom eventyr vil  

barna også erfare ulike typer størrelser, sortering og plassering. Eventyr lærer også barna om  

kulturformidling, verdier, moral og leveregler. Gjennom høytlesing, dramatisering, musikk, 

formingsaktiviteter og samtaler skal de voksne være aktive i å formidle eventyr, og  

inspirerebarna til å bruke eventyrene i leken. Gjenfortellingen av eventyr og samtalen rundt  

eventyr gir felles erfaringer og skaper en felles plattform for samspill og lek i barnehageverden.  

  

For å gi barna en god opplevelse skal de voksne:  

  

* Visualisere eventyr ved bruk av konkreter som dukker, dramatisering, bilder og figurer.  

* Utvikle barnas ordforråd og gjøre barna kjent med begreper som troll, bjørn, bukker, bro osv.  

* Bruke eventyrenes tall og tallbegreper til å utvikle barnas kompetanse om tall og telle til tre.  

* Gi barna impulser til begynnende rollelek.  

* Inkludere sanger, rim og regler.  

* Bruke eventyr i formingsaktiviteter.  

 

NB! 14. og 15.november er Planleggingsdag og barnehagen er stengt 

 

Hilsen  
Danuta, Gro Merete, Matzia og Siri  

 


