
 

 

Mål Lek og vennskap:  

 Gjennom lek skal barna lære å leke sammen og utvikle et trygt og godt fellesskap.  
 
Leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også 
med på å utvikle kreativiteten og evnen til å løse problemer, og barnet lærer noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. Det betyr at når vi 
jobber med lek så ivaretas rammeplanens 7 fagområder, og barns medvirkning blir sentralt.  
 
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. Barna skal erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt 
samspill med barn og voksne. Ved å tilrettelegge for lek med å gi barna en felles lekereferanse, og der voksne er deltakende og/eller støttespillere, skal 
barna få mulighet til å utvikle egen lekekompetanse og vennskap. Barna skal gjennom leken få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og 
ta hensyn til andre. Når voksne og barn leker sammen så bygges det relasjoner. God og trygg lek gir kvalitetsmessige gode relasjoner som er viktig for 
barns selvbilde. I lek og hverdagsaktiviteter lærer barn å omgås andre på en god måte (sosial kompetanse). 
 
 

 

Andslimoen barnehage er en Livsglede barnehage:  

 Gjennom livsgledeprosjekt skal barna sammen med beboerne på helsetunet – spre livsglede. 
 
 
Livsgledebarnehage er et konsept som eies og drives av Livsglede for Eldre, som jobber for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. En 
livsgledebarnehage er med på å skape glade og meningsfulle dager for eldre i sitt nærmiljø. Dette gjør de ved jevnlig å dra på besøk til sykehjem, 
omsorgsboliger eller dagsenter. Barna og de eldre gjør felles aktiviteter sammen, og får oppleve at de er betydningsfulle og til glede for hverandre. En 
egen plan over dette skal utarbeides i samarbeid med Målselv helsetun.  
 
 
 

 
 

ÅRETS RYTME Bekkeblom og Løvetann 2022-23 Avdeling 3-6 år 

 

 

 



Måned August September  Oktober-November Desember 
 

    

Datoer: Planleggingsdag:  
18. og 19. august 
Trollklubb: uke 36 
 

Smørelunsj: fra 5. september 
Brannøvelse: 21. september 
Brannvern uke: 38 
Foreldremøte: 29. sep. 
 
 

Planleggingsdag: 14. november 
Mørketidsmarkering: 25. nov. 
Refleksens dag: 21.oktober 
Gammelungefest: 25. okt. 
 

Kirkebesøk: 1. desember 
Nissefest: 8. desember 
Lucia: 13. desember 

Tema: Tilvenning Høst og brannøvelse Mørketid Jul  

Mål:  Barna skal bli kjent med 
hverandre, og oppleve 
tilhørighet i ny gruppe. 
 

Lære barna å høste fra 
kjøkkenhagen og naturen 
(Bærekraft). 

Bli kjent med hvorfor vi har 
mørketid 

Å bli kjent med hvorfor vi feirer jul, 
og at ikke alle gjør det  
Lage ei koselig førjulstid for store og 
små 

Aktivitet 
Hva gjør 
vi? 

Lekegrupper ute og inne. 
Gå på tur i nærområdet. 
 
 
 
 

Ta opp potet, gulrøtter, plukke 
sukkererter. Spise det vi 
dyrker.  
Plukke bær i skogen og lage 
syltetøy. 
 

Eksperimentere med lys og 
skygge 
Leke med reflekser og lommelykt 
Besøk av politiet. 
Livsglede Helsetunet. 

Ulike formingsaktiviteter. 
Nissefest. 
Adventssamling. 
Kirkebesøk med Juleevangeliet. 
Livsglede Helsetunet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Måned: August September Oktober - November Desember 

Tema 
Lek: 

 
Rollelek og regellek 
 

 
Brannvernlek 

 
Verdensrommet 

 
Rollelek og regellek 
 

Mål: Bli kjent med hverandre ved at 
barn og voksne leker sammen.  
 
 

Kunnskap om brannvern.  
Tilrettelegge for å leke 
brannkonstabler.  

Bli kjent med naturfenomenet 
mørketid, stjerner, planeter og 
nordlys.  Bruke lek og ulike 
aktiviteter.  
 

Barna skal få oppleve glede i å være 
ilag, og ro i førjulstiden. 
Legge til rette for rollelek og 
regellek, der voksne også deltar.  

Aktivitet: Vennskapsring/regellek/rollelek 
Temalek. 
Småfotan: ut på tur og samle 
klipp på turkortene. 
Lek med naturmaterialer. 
Turer i skog og mark. 

Leke brannkonstabel ute og 
inne. 
Besøk av brannbil. 
Brannøvelse. 

Lage romskip. 
Stjernekikkert. 
Lage temarom. 
Bruke you tube for filmer om 
naturfenomenene. 
 

Formingsaktiviteter. 
Baking. 
Juleposer til å ta med hjem. 
Julesanger. 
 

Måned Januar – Februar 
 

Mars April Mai – Juni 

 

 
 

   

Datoer:  Solfest: 26. januar 
Temafest: 23. februar «Vi 
reiser til…» 
 
 

Vinterglede: uke 12 
(væravhengig) 
Kirkebesøk:29.mars 
 

Påske: uke 14 
Overgang til ny avdeling: fra uke 
18 
 

Planetpatruljen: uke 19 
17.mai tog til Målselvtunet: 16.mai 
Planleggingsdag: 19. og 30. mai 
Brannøvelse: 6. juni 
Trollklubb avslutning: uke 23 
Fotografering: uke 23 
 



Måned Januar – februar 
 

Mars April Mai - Juni 

Tema: Mangfold 
 

Vinter Påske og vår.  Overgang/tilvenning 

Mål: Lære seg å respektere 
forskjeller hos mennesker, dyr 
og kulturer 
 

Oppleve trivsel og glede ved å 
være ute om vinteren 

Bli kjent med påskehøytiden 
og endringene i naturen. 
 

Bli kjent med barn og voksne på den 
avdelingen de skal gå på i august.  
Skolestartere blir kjent på skolen.  

Aktivitet: 
 
 
 

Reise til Nordpolen, sel og 
isbjørn.  
Miniprosjekter der vi 
eksempelvis reiser til f.eks. 
Midtøsten, Afrika, Danmark 
eller Nederland. 
Samer. 
 

Forme i snø 
Lage akebakke i snøhaugene. 
Bruke spark 
Leke med snø og vann. 
Ake og gå på ski.  
 
 
 

Lage påskepynt 
Gå på påskeharejakt og lete etter 
påskeegget 
Besøke Misjonskirka og høre om 
påskebudskapet 
Lete etter vårtegn ute i naturen 
Utelek i smeltevann 
 

Se egen plan for overgang i 
Årsplanen del 1.  
Besøke ny avdeling. 
Besøke skolen.  
 
 

Tema 
Lek: 

 
Musikk, sang og dans fra 
forskjellige land 
 

 
 Vinterglededager 

 
Utelek 

 
Prosjekt "Planeten vår" 

Mål: 
 

Lære om kulturer i andre land 
 
 
 

Oppleve glede og mestring 
med forskjellige uteaktiviteter 

Å glede seg over vår og 
snøsmelting, 
og aktiviteter ute 

Lære om bærekraftig utvikling og 
kildesortering 

Aktivitet: 
 

Høre på forskjellig musikk 
Se på forskjellige danser 
Dans og bevegelse til musikk 
Sang fra forskjellige land 
 
 
 
 

Ski 
Aking  
Skiskyting/skyte på blink 
Stafett 

Utekjøkken 
Lek i søle og vann 
Lage vannveier i isen 
Eksperiment: Smelte snø og se 
hvor mye vann det blir 

Planetpatruljen: plukke søppel 
rundt barnehagens område 
Kildesortering: papir, glass, 
restavfall 
Så bla. gulerøtter, og sukkererter. 
Sette poteter. 

 


