
Birkelid barnehage 

Progresjonsplan: 

 

Fagområdet 0-2 år 2-3 år 3-6 år 
Kommunikasjon, 

språk og tekst 

• Være gode språklige forbilder 

• Bruke rim og regler 

• Bruke sang og musikk 

• Bruke ulike pekebøker og bøker med 

enkel tekst 

• Bruke språket aktivt i daglige 

rutinesituasjoner 

• Bruke konkreter i samlingsstund 

• Bruke samtalebilder 

• Møte barna på sin nonverbale 

kommunikasjon, kroppsspråk, peking og 

blikket 

• Telle på ulike språk 

 

• Være gode språklige forbilder 

• Bruke bilder og konkreter for å 

visualisere  

• Bruke rim og regler og enkle sangleker 

• Bruke bildebøker 

• Bruke Språk-kista og Snakkepakken 

• Bruke språkposer 

• Øve på å utføre beskjeder som blir 

gitt 

• Øve på å sette ord på følelser 

• Samtale med barna 

• Leke med/Utforske bokstaver og tall 

• Være gode språklige forbilder 

• Være i dialog, barn - barn og barn – 

voksen 

• Øve på å ta ordet og lytte til andre 

• Bruke Språk-kista og Snakkepakken 

• Lære rim, regler og sangleker 

• Skape et miljø der bokstaver og tall 

naturlig hører hjemme 

• Høre på lydbøker 

• Bruke IPAD som et pedagogisk 

virkemiddel 

• Bli kjent med ulike språk, begreper og 

sanger 

Kropp, 

bevegelse, mat 

og helse 

• Legge til rette for barnas tumlelek 

inne og ute 

• Legge til rette for sansemotorisk lek 

• Trilletur i nærmiljøet  

• Gi barn søvn og hvile ut ifra deres 

individuelle behov 

• Gi vann som tørstedrikk 

• Få kjennskap til egen kropp 

• Øve på å vaske hendene 

• Organisere dagene slik at det er 

mulighet for en god veksling mellom 

aktivitet og ro. 

• Gå på tur i nærmiljøet 

• Gå på oppdagelsesferd 

• Bruke kroppen både ute og inne 

• Lage hinderløype 

• Benevne kroppsdeler 

• Legge til rette for både fin og 

grovmotoriske aktiviteter 

• Øve på gode rutiner for håndvask, 

renslighet 

• Gå på tur i ulendt terreng 

• Gå lengre turer 

• Få varierte turerfaringer 

• Legge til rette for fysiske aktiviteter 

ute og inne 

• Lære seg å drikke vann som 

tørstedrikk 

• Utvikle positivt selvbilde gjennom 

kroppslig mestring 

• Få erfaring og kunnskap om egen kropp 

• Tema-arbeid for førskolegruppa: 

«Kroppen er min» 

 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

• Gi barna varierte sanseinntrykk 

gjennom litteratur og musikk 

• Legge til rette for formingsaktiviteter 

hvor det viktigste er selve opplevelsen 

og skaperprosessen 

• Bruke fingermaling 

• Eksperimentere med Playdoo 

• Gi barna erfaring med ulike typer 

materialer 

• Få erfaring med blyant og pensel 

• Ha fokus på selve prosessen i 

aktiviteten 

• Dra på oppdagelsesferder i nærmiljøet 

for å finne ulike materialer til ulike 

• Oppleve kunst og kultur 

• Oppleve ulike former for kunst og 

uttrykksmåter 

• Bruke ulike måter til selv å uttrykke 

seg kreativt 

• Bruke dans, bevegelse og dramatisering 

• Ha fokus på prosessen, ikke alltid på 



• Bruke forskjellige formingsmateriell og 

teknikker 

• Arrangere høstutstilling i forbindelse 

med internasjonal dag, salg av barnas 

kunst produkter og mat 

kunst aktiviteter 

• Synge nye og gamle sanger, danser og 

musikk, ta vare på kulturskattene våre 

resultatet 

 

 

 

Fagområdet 0-2 år 2-3 år 3-6 år 
Natur, miljø og 

teknologi 

• Vektlegge utelek 

• Få ulike sanseopplevelser, med sand, 

vann, jord, gress og snø 

• Bruke nærmiljøet som turterreng 

• Få gode opplevelser ute 

• Utforske det vi ser og finner ute i 

naturen, småkryp og blomster  

 

• Gå på oppdagelsesferd i naturen  

• Lære å vise respekt for det som gror 

og lever 

• Få erfaring med de ulike årstidene ved 

opplevelser i all slags vær 

• Oppdage ulike plante og dyrearter 

• Øve på å kildesortere 

• Så, plante og høste i kjøkkenhagen 

• Bli kjent med IPAD og kamera 

• Vise naturvett slik at barna lærer å ta 

vare på naturen på best mulig måte 

• Lære navn på arter og planter 

• La barna få utforske 

• Lære å kildesortere 

• Lære om resirkulering 

• Bruke Ipad, pc, kamera, kopimaskin o.l 

aktivt som ulike typer hjelpemidler 

• Få en gryende forståelse av 

bærekraftig utvikling, alt vi gjør kan 

bidra 

 

 

 

Antall, rom og 

form 

• Leke med ulike klosser og puttekasser  

• Bruke rim, regler og sanger med 

bevegelse og telling 

• Bruke innpasningsspill (puslespill) 

• Benevne størrelse, farger og form. 

• Bruke situasjoner som bleieskift og 

påkledning til å benevne og telle armer, 

bein osv. 

• Telle opp tallerkener og kopper når vi 

leker  

 

• Få kjennskap med ulike ord og 

begreper knyttet til fagområdet 

• Spille enkle spill og puslespill 

• Benevne former og begreper når det er 

naturlig 

• Lete etter former og farger når vi er 

på tur i naturen og i miljøet rundt  

• Jobbe med ulike former og bruke 

riktig betegnelse 

• Jobbe med eventyr/fortellinger med 

tall begreper 

• Spille ulike typer sorteringsspill 

• Bruke rim og regler med bevegelse og 

telling 

• Bruke spill, klosser, sorteringsspill og 

tellemateriell, Mattekassen 

• Bruke IKT 

• Sortere og sammenligne 

• Finne likheter og ulikheter 

• Lage enkle regnefortellinger 

• Bruke tallsymboler 

• Lage ulike former og lære navn på 

former 

• Bruke ulike typer mål og få erfaring 

med størrelser, avstander, vekt, volum 

og tid 

• Delta i matlaging 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fagområdet 0-2 år 2-3 år 3-6 år 
Etikk, religion 

og filosofi 

• Øve på å ta tur og dele.  

• Utvikle sosial kompetanse gjennom lek 

og samvær med andre barn og voksne 

• Markere de ulike høytidene som jul, 

påske og det som naturlig er 

representert på avdelinga. 

• Oppmuntre barna til å hjelpe 

hverandre, «barn hjelper barn» 

• Være omgitt av trygge voksne som er 

gode forbilder 

• Øve på høflighet og god bordskikk 

 

• Få kjennskap til ulike tradisjoner og 

kristne høytider der budskapet 

formidles med vekt på det visuelle 

• Undre oss over det som skjer rundt 

oss 

• Bli kjent med andre barn i andre land 

bl.a. gjennom Rajshahi-aksjonen 

• Lese bøker om følelser, dele, si stopp  

• Videreutvikle sosialkompetanse 

gjennom lek og samvær med andre barn 

og voksne, bruke deler av «Være 

sammen materialet» 

• Utvikle sosial kompetanse gjennom lek 

og samvær med andre barn og voksne 

• Øve opp evnen til å dele, ta tur, la 

andre komme med innspill, være en 

venn 

• Få kunnskap om ulike tradisjoner og 

kristne høytider 

• Bli kjent med de religionene som er 

representert i barnehagen 

• Reflektere rundt eksistensielle 

spørsmål 

• Psykologisk førstehjelp: Grønne og 

Røde tanker 

• Tema-arbeid for førskolegruppa: 

«Kroppen er min» 

Nærmiljø og 

samfunn 

• Fokus på barnas lek 

• Barna skal bli kjent med nærmiljøet 

rundt barnehagen 

• Feire barnas bursdager 

• Oppleve god atmosfære på avdelinga 

• Bli kjent med sin egen families 

oppbygging og sin egen plass i den. 

• Barna skal få medvirke i egen hverdag 

• Gå på litt lengre turer 

• Utforske miljøet rundt oss 

• Bruke nærmiljøet aktivt 

• Feire barnas bursdager 

• Barna skal få medvirke i sin hverdag 

• Bruke nærmiljøet aktivt 

• Delta på aktiviteter som arrangeres i 

nærmiljøet 

• Oppsøke og utforske naturen i 

nærmiljøet 

• Legge til rette for lek som gjenspeiler 

funksjoner i samfunnet 

• Bli kjent med mangfold, ulike familier 

og forskjellige måter å leve på 

• Feire barnas bursdager  
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