
PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDA. 
 

Kvart fagområde dekker eit vidt læringsfelt, og vil sjeldan opptre isolert. Fleire fagområde vil vera representert samtidig i eit teamopplegg, 

opplevingar og erfaringer i kvardagen.  

Motto: Gjennom leik, eksperimentering og kvardagsaktivitetar utvikler barna sin kompetanse. 

Med utgangspunkt i barna si interesse, kunnskap og ferdighet. 

For kvart fagområde er det formulert mål for å fremme barna si utvikling / læring og presisering av personalet sitt ansvar. Måla skal nås i løpet av 

5 år. Kvart fagområde blir tilpassa barna sin alder, interesse og barnegruppa si forutsetning. Vi vil arbeide for å fremme progresjon i kvart 

fagområde for å gi barna noko å sjå fram til og strekke seg etter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST.                                              
 

 

 1-2 åringen 2-3 åringen 3-4 åringen 4-5 åringen 5-6 åringen 
Leik Den vaksne er aktiv og bevisst 

språk i turtakingsleik, Titt-tei-

leik, ned på barnets nivå – 

Dialog med barnet v/ å snakke-

lytte-snakke 

bevegelsesleik 

Setje ord på handlingar 

på det barna formidlar, 

Substantiv og verb 

leggje til rette for 

rolleleik, Gje barna 

språklig reiskap i «som 

om» leik  

Spør om å få vera med 

i leik,  

La barna få 

dramatisere eventyr, 

Setje ord på det dei 

ønsker 

Bruke adjektiv 

Gje barna 

førstehandserfaringar 

buss, tog . til leiken 

Regelleik, 

sangleikar lære 

utenat 

Kunne løyse enkle 

konfliktar sjølv 

Leike butikk, postkontor, 

kafe etc. der leikespråket 

er i bruk, interesse for å 

skrive bokstavar og tal i 

leiken 

Bruke språket variert i 

leik –ta på seg ulike 

roller i leik 

Samlings 

stund 

Bruke konkretar: eks. 

hånddukke, dyr, gjenstandar,   

Fast månedssong, enkle 

rim/regler 

Faste songar i start/slutt  

Bevegelsessongar 

Musikk, gjentaking 

Enkle beskjedar 

Smågrupper 

Lytte, observere, respondere 

Rytmeinstrument, leik 

med ord 

Eventyr 

Klappe enkle stavingar 

Språkposer med 

konkretar 

«Være saman» samling 

Lære om primærfargar 

Kims leik/Dramatisere  

Snakkepakken 

Fortellingar – lytte til 

lyder og rytme i 

språk,bruke instrument 

 

Tulle og tøyse med 

språk, Lytte til rim i 

språk mil-pil etc. 

Lage eventyr sjølv 

Kroppen vår-

kroppsdeler 

Eventyr 

ordbilete/ 

lydbilete 

Delta sjølv eller i 

gruppe og vise noko 

for dei andre  

Lære meir om fargar 

«være saman» 

samling, følelse/sanser 

 

 

Geiteskillingen 

som kunne telje til 

ti 

Prinsessen på erten 

Klappe 

takt/stavingar, leik 

med lyd 

Songer med fleire 

vers utenat 

Finne rimord/leik 

med språket 

 

Anvende regler, 

telleremser, 

tekstskaping, 

Rytme, takt, melodi, mitt 

skip er lasta med, skrive 

rimeord under 

kvarandre, blir kjent med 

bokstaver og tekst 

Lytteleiker, former 

Bli presentert engelske 

songar/regler 

 1-2 åringen 2-3 åringen 3-4 åringen 4-5 åringen 5-6 åringen 



 

 

 

Måltid 

Lære namn på pålegg, melk 

kopp, etc. den vaksne set ord 

på det barnet vil ha 

Samtaler om dagen 

Blikkontakt-blir sett og høyrt 

Motivere barnet til å 

seie namn på det dei vil 

ha v/bordet ikkje berre 

peike,  rydde 

kopp/tallerk på tralla, 

takk for mat 

Har eit fast bordvers: 

Du som metter 

Sende maten til 

kvarandre, rydde på 

tralla, ta matavfall i 

biopose, seie takk for 

mat 

Lærer fleire bordvers 

ordensmann 

Lære seg å lytte 

delta i samtaler. 

Kunne svare på 

enkle spørsmål 

Delta på å skrive 

handlelister, snakke om 

sundt kosthald, vise 

høflighet /bordskikk, 

vente på tur 

Delta i samtaler lytter og 

fortel 

Tekst 

og 

kommuni

kasjon 

Bruker tjukke bøker med bilete 

av dyr, som barna kjenner seg 

att i –  

Snakke om bilete på vegg 

Bevisst bruk av konkretar i 

arbeid med fleirspråklege barn 

Den voksne er tydeleg- med 

ord/kroppspråk 

på gulv.  

Bli kjent med rød og gul 

 

Utlån av bøker i barnehagen 

Lese inne og på tur, 

Bruke enkle 

dataprogram, 

Geometriske former på 

golv, Tal 1-2 -3, Lese 

Eventyr 

Ordbilete på 

rom/møbler 

Øve primærfarger : 

Rød, gul og blå 

Bruke bokstavar 

Vise barnets navn 

Dikt poesi, rim og 

regler, 

Skrive ned historier 

barna fortel og gjenta i 

lag , tekstskaping 

Øve på leseretning 

Bruke preposisjonar 

på-over -under 

Bli kjent med bokstav 

i eige namn 

Bibliotekbesøk, Lære 

sekundærfarger –grøn, 

lilla oransje 

Lære 

sekundærfarger: 

Grønn, oransje og 

fiolett (blande 

farger) 

Kunne spørje, 

svare, vente på tur 

Fortelje rim og 

regler,vitser 

Lydlotto 

Kunnskap om 

namnet sitt kjenne 

det att 

Teikne forteljingar 

 

 

-Øve på tertiærfarger: 

guloransje, rødoransje, 

rødfiolett, blåfiolett, 

blågrønn, og blågul 

Fortelje vitsar, gåter 

Øve på å fortelje historie 

med samanheng 

Skrive namnet sitt, 

kunne gata og kvar dei 

bur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KROPP RØRSLE OG HELSE.  jmf  Rammeplanen. 



 

 1-2 åringen 2-3 åringen 3-4 åringen 4-5 åringen 5-6 åringen 
Mål: friluftsliv/ 

naturen. 

Utforskning. 

Kroppslige 

utfordringar Gå i 

ulendt terreng, krype, 

rulle 

 

Variert og allsidig 

fysisk aktivitet  

tur til hinderløypa 

nærmiljø 

gardsbesøk 

Glede. 

Tar vare på miljøet og 

naturen 

Lære namn på enkelte 

blomster/vekster 

 

 

 

Årstider. 

Tur til hyttetomta, 

vindmøller 

Lære om sopp, 

plukke bær, 

blomster 

Overnatte ute 

Fakta-kunnskap om trær 

og planter, fuglar, årstid 

Mål: Kroppslig 

meistring. 

Grovmotorikk. 

 

 

 

 

Bevegelse til musikk 

uteleik 

putelek 

krype/rulle 

Kroppskontroll 

 

bruke grunnrørsler 

krabbe, åle, rulle 

gå , springe 

Rytme 

allsidig bruk av 

kroppen 

sparke-sykkel 

sykling 

fart sjølv på dissa 

Hopp, klatre, balanse 

Hinderløype 

Tur i ulendt terreng 

Ball-mestring 

balansere 

hoppe 

hinke 

klatre 

langtur 

Mål: Kroppslig 

meistring. 

Finmotorikk. 

 

 

 

Tegne/male med stor 

pensel/stifter 

kjenne på ulikt 

materiale/leiker 

Perlebrett, lage 

smykker 

pusle 

lotto 

male tegne 

klyppe 

klyppe 

pusle 

tegne 

spill-flytte brikker 

påkledning 

Veving, 

sy med nål og tråd, 

perle 

mønster-arbeid 

Fargelegge 

innanfor strek 

rett blyantgrep 

skrive namn 

mestre saks 

Mål: Sunt 

kosthald. 

Måltidar, ro og 

aktivitet. 

-god tilgang på vatn 

næringsrik/variert 

middag 

«sunn»grøt 

Gode vaner og hygiene. 

Prøve ulik mat 

frukt og grønt 

variert pålegg 

 

 

 

 

 

Tannlegebesøk 

prøve variert mat 

Matlaging 

lære om sunn mat 

-Lære om ja-mat/ 

nei-mat 

-delta i matlaging 

-så grønnsaker 

Tør å smake på det meste 

kostssirkel 



Mål: Forståing og 

respekt for eigen 

og andres kropp 

og helse. 

 

 

 

 

Uttrykke følelser som 

glad, sint, lei seg, trøste 

Vaske hender før måltid 

og etter dobesøk 

samling og rollespill 

om tema 

utforske 

Alle er forskjellige.  

Slutte med bleier 

ordbruk 

Forstå at andre får 

vondt/kan bli lei seg 

Tilby hjelp til barn 

som trenger hjelp 

Lære om smittefare 

Forståing for at me 

meistrer ulikt 

Mål: Kunnskap 

om 

menneskekroppen. 

 

 

 

 

Bevegelses- 

songar/regler 

bok om kropp 

konkretar 

-den vaksne viser på 

egen kropp 

Bøker, songar, teikne 

eigen kropp av på stort 

papir 

Forskjell på gutt-jente 

 

kva kan me bruke 

ulike kroppsdeler til ? 

-Lære om sansane 

korleis kroppen 

fungerer 

Kan namn på  

kroppsdeler   

Lære litt om  kroppens 

ulike organ  

eks blod, hjertet, skjelett 

og funksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KUNST KULTUR OG KREATIVITET.  Jmf. Rammeplanen 

 1-2 åringen 2-3 åringen 3-4 åringen 4-5 åringen 5-6 åringen 
Mål: Utrykke seg 

estetisk. 

Glede. 

Bruke kroppen til å 

uttrykke glede 

 

Bevege seg til ulik 

musikk 

Nærleik og forståing. 

Bygge i sandkassa 

Kommunikasjon og 

tenkning. 

Undring i kvardagen 

Bruke fantasi, kreativ 

tenkning og 

skaperglede. 

Bearbeide og kommunisere sine 

inntrykk og gi varierte uttrykk 

gjennom skapende verksemd. 

Musikk, danse, drama, 

collage,lime, ta bilde, foto, 

tekstil, tre leire 

Mål: kulturelle 

opplevingar. 

 

God opplevelse av 

norsk kultur: jul, påske, 

17 mai, FN-dag 

 

God opplevelse av 

norsk kultur:  

Sang, regler,skuespill 

Dramatisere eventyr 

eks. Gullhår 

Skape noko felles. 

 

Styrke sin kulturelle 

identitet. 

 

 

Gir erfaring. 

Konsert 

Bibliotek 

utstillinger 

 

Besøke Fritz Røed park 

Synge på Sivdammen 

Jærske songer, rim regler 

Byggekunst 

Jærhus,  

 

Mål: kunst. Farger/former 

Fingermaling på stort 

ark 

 

Bli kjent med ulike 

materialer, og materiell-

sansetrening 

Sansing 

Biletkunst. 

Forme leire, tegne, 

male. Den voksne 

motiverar til barnets 

estetikk 

Oppleve norsk natur 

Fargeeksperiment 

Oppleving 

Decopasje 

Leire/kitt 

Perlebrett/smykke 

Male til musikk 

Eksperimentering. 

Kunsthåndverk. 

Skapande aktivitet. 

Material, verktøy 

kunstbutikker 

Instrument 

Utkledningstøy 

Karneval – er med i planlegginga 

Sang 

Dramatisere/sirkus 

Mål: musikk, 

dans og drama. 

 

 

 

 

Musikkleker, 

Musikksamling, 

Instrument 

Bruke enkle 

hånddukker 

Bevegelse 

Lytte. 

Iaktta. 

Danse/uttrykke seg 

gjennom bevegelse 

Utrykke seg 

gjennom….. 

Dramatisere eventyr 

 

Askeladden besøke 

vitenfabrikkern 

 Instrument 

Utkledningstøy 

Song 

Dramatisere/sirkus 

Barna får vera med å planlegge 

innhald i ulike samlingar 



 

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK.  Jmf. Rammeplan. 
 

 1-2 åringen 2-3 åringen 3-4 åringen 4-5 åringen 5-6 åringen 
Mål: Planter Bruke sansane, lukte, føle, 

kjenne, sjå. Sansestimulering 

med heile kroppen. 

 

Så frø 

Ut på tur og oppleve, ta på / 

erfare. 

Jobbe med i samlinga, ta 

bilete og samtale om. 

Fokus på planter som barna 

er opptatt av.  

Lære namn og  farger på dei. 

Det er fleire planter om 

sommaren. 

Kunne namn på eit par 

blomar 

Vete kva som heng på 

treet: Blader, kongler, bær. 

 

 

Kunnskap om vekstar. 

Forskjell på lauvtre og 

bartre. 

Kunne namnet på trær og 

blomar. 

Lære om rot, stilk, blader, 

blomstr/kronblad, pollen. 

Så blomster 

 

Betydning av 

matproduksjon 

Dyrke grønsaker 

Kunne kategorisere: 

Frukt 

Grønsak 

Bær 

 

Dyrke/så. 

Mål: Dyr. 

 

Sjå på dyr ute på 

leikeplassen. 

Sjå på bilete/bøker, synge, 

snakke om dyr. 

Leikedyr på avdelinga. 

Tema om ulike dyr.. 

gardsdyr og 

småkryp. Ut og finne biller, 

ta på, undersøke dei. 

Gardsbesøk. 

Bilete på avdelinga, songar 

som passer til dyra. 

Snakke om dyret før og etter 

vi ser det. 

Eventyr om aktuelle dyr. 

Lese bok om, høyre 

forteljing om dyr. 

Dramatisere dyr, dyrelydar, 

musikk som passer til dyr. 

Rytmeinstrument -tromme 

til -triangel til mus. 

Nytteverdi: 

Ull frå sauen 

Mjølk frå kua 

Egg frå høna 

 

Villdyr lære namn Noreg/ 

Afrika/jungeldyr 

 

Namn på insekt. 

 

Skogsdyr 

 

Tar med fakta bøker på tur 

for å lære namn.  

Kunnskap om: 

Kalv, kvige, ku, okse. 

Grisunge, råne, sugge. 

Føl, hoppe hingst. 

Lam, vær, søye. 

Kunnskap om kor dyra 

bur. 

 

Dyr som mat og 

klede(bruksområdar) 

 

Forstørrelseglas og boksar 

til å samle småkryp / 

humler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeide meir tematisk når 

ein studerer ulike dyr. 

Nytte internett, handbøker 

,utstyr etc., forsøk, 



Mål: Landskap. 

 

 

 

 

Rulle, krabbe, åle, springe, 

grunnrørsler. 

Erfaringar i ulent terreng og 

landskap. 

Sansestimulering, 

gjentaking. 

 

Individuelt tempo.  

Ut og oppleve ulike 

landskap. 

 

Jorde, slette 

Stor stein 

Fjell. 

Kva er skog? Tar bilete ute 

og framkallar det, samtaler 

om det i avdelinga. Henges 

opp. 

Høyre på musikk og ser på 

bilete av landskap. 

Eventyr forteljingar til ulike 

landskap. 

 

Myr 

Jord 

Mark 

Skog 

Fjell 

Hav. 

Bakker. 

Kunnskap om ulike terreng 

og nytteverdi av dei. 

Fjordar og sjø. 

Daler og elver. (bekk) 

 

Kupert landskap 

Flatt landskap som Jæren. 

Mål: Årstider. 

 

 

 

Oppleve kulde, varme, 

kjenne på vatn, regn, snø, 

blader, jordsmonn, 

naturmaterial, farger. 

 

Påkledning i forhold til 

varmt /kaldt, vått/tørt. 

Følgje eit sted gjennom året. 

Kva forandrar seg?  

Ta bilete, snakke om, kjenne 

på, eksperimentere. 

Knytte til eventyr. 

Vann/regn måler 

Songar og musikk til ulike 

årstider. 

Male: blande fargar, varme 

/kalde. 

 

Forskjell på årstider. 

Farger i årstidene. 

 

 

Dyr som går i hi. Fuglar 

drar sørover. 

Kor blir mauren og 

makken av? 

Kva tid kjem gauken?  

 

Kunne namnet på 

årstidene. 

 

Kva skjer i naturen de 

ulike årstidene? 

 

Vann leik 

Krinsløp til vatn /regn. 

Blader visner og blir til 

moll. 

Frø. Spire, vekst 

Mål: Vær. Ute i allslagsvær! 

Oppleve ulike klede og vær. 

Songar til vêrfenomen. 

Snakke om, erfare varmt 

kaldt, vind, rein, snø, is. 

Eksperimentere i forhold til 

ulikt vêrforhold. 

Eventyr og vær. 

Regn, sol, vind, varmt, 

kaldt. 

Kva bør vi ha på oss når vi 

går ut i rein? 

Kva tid blir vann til is og 

omvendt? 

 

Teknikk som kan brukast i 

leik og kvardagen. 

Lage vêrdiagram. 

Nedbørsmålar, vindmålar. 

 

 

 

 

Forsøk og 

eksperimentering. 

Vêrstasjon- temperatur. 

 

Rein, hagl, snø. 

Lyn og torevêr. 

Vind, kuling, storm.. 

Mål: Samspel i 

naturen. 

Gleder seg i uteleik 

tilrettelegging med passe 

klede, utkvilte, mett, god 

dagsform. 

Aktive og engasjerte vaksne 

Ut på tur og få gode positive 

opplevingar og glede. 

Vaksne som er tilgjengelege, 

svare på spørsmål og undrar 

oss i lag med barna. 

Undring over naturens 

mangfald. 

 

studere, undre seg, 

eksperimentere, 

systematisere. 

Lære litt om 

næringskjedene, korleis alt 

Beskrive og samtale om 

fenomen. 

 

Sør, vest, nord og aust. 



som stimulere til aktivitet. 

 

 

 

 

 

er avhengig av kvarandre. 

 

 

 

Mål: Miljøvern 

 

 

 

 

Lære barna å kaste papir i 

papir avfall. 

Rydde leiker på faste 

plasser. 

Bruker bøker og leiker som 

tåler mykje leik/ trykk. 

Vaksne er gode 

rollemodellar og kaster 

søppel på rett plass. Tar med 

bås heim frå tur.  

Ryddar etter oss. Snakkar 

om kvifor sortere. 

Temahefte for naturfag s 43. 

Jobbe med holdningar og 

verdiar på tur og i samling. 

Ta med papir som vi finne 

ute. 

Lære om søppelsortering 

Være med å sortere avfall.  

Lære om forureining, kva 

som forureinar naturen. 

Rydde på leikeplassen 

Miljødagar. 

 

 

 

 

 

 

 

ETIKK, RELIGION og FILOSOFI    jmf. Rammeplan. 
 

 1-2 åringen 2-3 åringen 3-4 åringen 4-5 åringen 5-6 åringen 
Mål: 

Etikk 

-Hjelpe barn i 

konfliktsituasjoner til å 

finne konstruktive 

løysingar. 

-seie takk 

-Vennskap –skaffe seg 

leikekamerater 

-lære om rett og galt 

Verdier 

Gi ros og inkludere 

andre barn i leiken 

- arbeide med at 

barna skal dele, 

vente på tur, ta 

positiv kontakt 

-være saman 

samlingar 

. 

Tilegne seg samfunnets 

normer og verdier. 

Møte barns tro, spørsmål 

og undring med respekt 

 

Holdningar. 

Utvikle toleranse og 

interesse for 

kvarandre og respekt 

for kvarandre sin 

bakgrunn. 

 

 

 

Hensyn til barne sine 

fôrutsetningar og 

heimen sine verdier. 



Mål: 

Religion 

 

Er med under ulike 

samlingar der dei 

kristne markeringane 

blir fortalt. – Enkel 

formidling gjennom 

visualisering 

Ta med verdier og 

tradisjoner i den 

kristne kulturarven. 

Åpne for spørsmål 

angående dåp, 

dødsfall etc. 

Livssyn 

Få kjennskap til kristne 

høgtider og tradisjonar. 

 

Delta på samling m 

kateket jul og påske. 

Få innsikt i Kristen tru 

og tradisjon. 

Kristen kultur. 

 

Delta på julevandring 

i kyrkja. 

Kjennskap til 

påskebodskapen. 

Fleirkulturelt 

samfunn, 

Respekt. 

Kjennskap til livssyn 

og tradisjoner til barn 

i bhg. 

 

Snakke om  

markeringsdagar/ fri 

dagar. 

 

 

 

Mål: 

Filosofi. 

 

- Skape undring  

- Barna er 

utforskende/ 

nysgjerrige 

 

Barn i landskap 

Oppfordre til 

undring- bruke 

bilder tekst til 

dokumentasjon 

Tema i årsplan 

Reflektere 

Skape rom for 

opplevingar 

Barne-samtaler 

Anledning og ro til 

undring og tenkning, 

samtaler og 

fortellinger 

Bruke samtale i 

forkant av mnd plan. 

Barnesamtaler. 

Medbestemming. 

Mål: 

Tradisjonar. 

 

Begynne med bordvers 

17 mai. 

Jul 

Påske 

Lucia i barnehagen 

Snakke om 

bryllup/dåp(når dette er 

aktuelt i fam) 

-snakke om andre barns 

høytider i samling 

Delta aktivt og få 

kjennskap til FN. 

Innsamling av 

pengar til fjern 

adoptivbarn. 

 

 

 

 

  Delta i førebuingar ) 

 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN   jmf. Rammeplan 



 

 1-2 åringen 2-3 åringen 3-4 åringen 4-5 åringen 5-6 åringen 
Mål: 

Medvirkning i det 

indre liv i 

barnehagen 

Vera med å ta enkle 

avgjerdsler på tur/leik. 

 

Lære å dela. 

Fellesskap i bhg. 

Hensyn. 

Alle barn er 

verdifulle og viktige 

for fellesskapet. 

Ordensmann. 

Alle er med og 

rydder leiker. 

Dekke på og av bord 

til måltid. 

Praktiske gjøremål. 

Medvirkning. 

Utvikler tillit til egen 

deltaking i og påvirkning 

av fellesskapet. 

 

Valgdagar. 

 

Medvirkning i samlinger, 

bestemme innhald. 

Oppleve at det tas like 

mykje hensyn til gutar 

og jenter. Like 

utfordringar og 

oppgåve. 

Barnesamtaler. 

Valg av 

leikegrupper/aktivitet. 

 

Er med å bestemme 

innkjøp av leiker. 

 

Medvirkning i 

planleggingsarbeid. 

Lære om demokrati. 

Stemme. 

Barna erfare at deira 

valg og handlingar 

kan påvirke 

situasjonen for dei 

sjølv og for andre. 

Inkludering. 

 

 

 

Mål: Tilknytning 

til  

Lokalsamfunnet. 

Utforske barnehagen 

inne og ute. 

 

Ungdomsskogen. 

 

Mate ender i parken. 

andedammen 

 

Gardsbesøk. 

Nærmiljø, utforske 

og oppdage Lye: 

Idretts park, skule,  

hinderløype,  

Besøke huset der 

barna bur.  

 

Gardsbesøk. 

Buss tur til Bryne 

våren med dei største 

barna. 

Naturen rundt bhg. 

Fjellet, skogen, Vestly. 

Besøke andre 

barnehager. 

Bibliotek 

Gardsbesøk. 

Ull frå sau til garn.  

Barna får velge 

turområde av og til. 

Leikeplasser på Lye. 

 

Lye/Bryne 

Buss stasjon 

Frits Rød parken. 

Sandtangen. 

Rådhus.Togstasjon 

Arbeidsliv 

Levesett. 

Besøke bilverksted, 

SFO, skulen, kyrkja 

på Time. 

 

Stavanger/by. 

Ulike samfunn. 

Media. 

Museum. 

Garborgheimen 

Knutaheiå. 

 

Flagget. 

 

Besøke Sivdammen 

og synge Lucia. 

Besøke 

helsestasjonen.  

 

 

Mål: Historie i Bake boller/brød Lemming. Bomiljø- korleis var husa Bli kjent med Kviagarden 



lokalsamfunnet.  

Fastelavnsboller, 

Lusse katter 

Påske mat. 

Tradisjoner. 

før i tida? Jærhus. 

 

Potetkakebaking. 

Gardsarbeid. 

historiske endringar.  

Såing, våronna, 

hausting. Fotland 

mølle. 

Korleis var området 

rundt bhg før? 

Bibliotek 

Presteveien 

Åsen 

Smeagrava/tingvollen, 

gravhauger 

Bruke litteratur 

Mål: Motvirke 

mobbing. 

 

 

 

Ubetinga kjærleik. 

Du er viktig for oss, vi 

snakker om deg når du 

ikkje er her. 

Glad i deg.  

Dele med kvarandre 

Sei fine ting til 

kvarandre. 

 

Alle er unike- få 

fram det beste i alle. 

Steg for steg. 

FN dag og kulturar- 

kor er vi fra? 

Vera med alle og vise 

empati.  

Snakke om kven som 

bestemme. 

Lære Sosial kompetanse. 

Lære om andre kulturar. 

Får ansvar og 

oppgåver tilpassa 

alder. 

Inkludering 

Snakke fint om og til 

kvarandre. 

Lære å sei takk 

Vente på tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTALL, ROM OG FORM  



Gjennom leik, eksperimentering og kvardagsaktivitetar. 

 1-2 åringen 2-3 åringen 3-4 åringen 4-5 åringen 5-6 åringen 
Mål: tal og 

telling. 

Finger/tåregler 

Øve telling til 3 

Klar-ferdig-gå 

Tallord festa til gulv 

-skille en/mange 

-bruke tallord 

Øve opp til 5. Den 

voksne setter ord på 

tallorda 

-talrekke til 10 Være bevist 

begrepsbruk og 

matematiske 

fenomener. 

Sanglek: Tele til en-

telle til 2 

Regler med tall 

 

 

 

 

-skrive tall 

-telle naturmaterial 

-dekke bord, 

Mål: Rom og 

form. 

 

 

 

 

 

Putteboks 

Mulighet til å oppdage 

”rom” med kroppen 

(gjemme seg) 

Kjennskap til former – 

ball-sirkel 

Kloss- firkant 

-kan navn på ulike 

kroppsdeler 

Skille ulike former 

Lære form på ball 

-firkant, trekant, sirkel 

-orientere seg i 

rom/gjømmeleken 

Tegne hodefoting 

Tegne menneske og 

former 

Spel med former 

Lysbord med former 

 

Mål: 

Systematisering. 

Sortere og 

samanlikne. 

Delta i sortering av leker 

i kasser 

Bildelotto 

Enkle puslespel 

 

Rydde /systematisk 

Sortere leker etter 

størrelse, form,antal, 

farge 

Styrke barns 

nysgjerrighet, 

mattematikkglede og 

lyst til å utforske. 

Lego/duplo 

 

 

 

 

 

 

Uno. 

Svarte Per 

Mål: Mønster. Former/mønster i sand Finne like figurer, Kopiere enkle mønster Ressonere og undre i Lage ulike mønster 



 Kjenne til romma i 

barnehagen- 

orientere seg 

lag med barna om 

likheter og ulikheter,  

Lage egne mønster med 

farger,blyant,perler, 

sortere etter form, farge 

 

 

 

 

 

Mål: Størrelser 

 

 

 

 

 

 

Stor –liten 

 

Liten-stor 

Lang-kort 

Størst-minst 

kontraster 

 

Sortering av materialer Sortere etter størrelse 

Lang/kort 

Tynn/tjukk 

Lett/tung 

Kontraster 

 

Mål: Plassering, 

og orientering. 

Lokalisering. 

 

 

 

Orientere seg i rom    Eventyr : Syv geitekillinger 

Vet forskjell –først midt,sist 

En-to –tre rødt lys 

gøymeleik 

 

 


