
Periodeplan for: Pandaene oktober 2022 

Tema for perioden: Høst. 

Språkmål for perioden: Bli kjent med og samtale om høsten. Benevne det vi ser av dyr, høsttegn, farger og vær bl.a. 

Sosialt mål for perioden: Bli bedre kjent med hverandre og øve på sosiale samspill (både i hele barnegruppa samla og i smågrupper). 

Voksenrollen: Tilstedeværende og lyttende, og gjentar begrepene på forskjellige måter i forskjellige situasjoner. For å sikre læring må et begrep bli brukt 50-60 ganger. 

 

Periodens litteratur med 

formidlingsmetoder 

Periodens fokusord Periodens rim/regler Periodens sanger 

 

Vi leser bildebøker om høst og høsttegn, 

skogens dyr, vær og klær vi må ha på når vi 

skal ut. 

Vi samtaler med barna og får til gode 

dialoger om bildene og det som skjer i 

bøkene. Vi bruker bildekort og figurer som 

ekstra støtte for å konkretisere innholdet. 

En av bøkene vi skal bruke er «Det regner! 

sier Nora» (Irene Marienborg). 

 

 

 

  

 

 

Fokusord (ord som skal øves på):  

- Høst, skog, tre, blad, bjørn, blåbær, hi, 

bjørnebær, ekorn, nøtter, fugl og 

pinnsvin. 

- Fargene rød, gul, oransje, grønn og brun. 

- Motsetningene varm(t) og kald(t), regn, 

vind og sol. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Epler og pærer de vokser på trærne» 

- «Gulerøtter og poteter de vokser i jorda» 

- «Regnvær» 

- «Plipp sier regnet» 

- «Regn» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Pytt, pytt, pott» (Fantorangen): Vi synger mens vi ser 

den på 

https://tv.nrk.no/serie/fantorangen/sesong/4/episode/

13  

 

- «Bjørnen sover» 

- «Høsten kommer»  

(melodi Bjørnen sover/Gubben Noa) 

 

- «Høstsang» (melodi Lofottorsk): 

Når bladene de faller ned da er det høsten kan du se.  

Blader faller ned (x 3). 

Og ut i skogen alle går og plukker siste blomst i år. 

Siste blomst i år (x 3). 

Og lite ekorn hopper fram nå har den skifta pels igjen. 

Skifta pels igjen (x 3). 

Og nesten alle fugler drar, men noen få igjen vi har. 

Få igjen vi har (x 3).  

 

- «Årstidene» 

(Andersen/Nygård): 

Høsten! 

Alle kan det verset her. 

Det er om grå skyer og 

plaskevær. 

Om stormer og hvirvlende 

blader fra trær. 

Om tenner som lyser blåe 

av bær. 

- «Blåbærturen» (Alf Prøysen): Vi synger mens vi ser den 

på https://tv.nrk.no/serie/alf-proeysens-

barnesanger/sesong/2/episode/4 

https://tv.nrk.no/serie/fantorangen/sesong/4/episode/13
https://tv.nrk.no/serie/fantorangen/sesong/4/episode/13
https://tv.nrk.no/serie/alf-proeysens-barnesanger/sesong/2/episode/4
https://tv.nrk.no/serie/alf-proeysens-barnesanger/sesong/2/episode/4


 

Periodens språkleker 

 

Periodens aktiviteter/opplevelser 

 

 

Periodens formingsaktiviteter 

 

Viktige datoer 

 

«I et epletre» (Trude Anette Brendeland  

fritt fra barnesanger.no): 

Høyt høyt i et epletre 

Der titter to 
små epler 
ned 

Jeg rister i 
treet så godt 
jeg kan 

Så kiler jeg 
stammen 
littegrann 

Og neeeeeed 
faller eplene  

Nam-nam-
nam 

 

 

Høstlotto/-memory og naturbingo med 
gjenkjennelige bilder 

 

 

 

 

 

Gå på tur i skogen: 

- 1 gang i uka, helst tirsdager 

- Utforsker og opplever naturen, dets 

mangfold og forandringer ift. årstida 

høst (naturfenomen) med alle sansene 

våre 

- Tar med oss det barna finner i naturen 

(helst løst og tilgjengelig – ta vare på 

naturen), og som vekker deres 

nysgjerrighet og interesse 

 

  

 

 

- Utforske med rød, gul og grønn maling (blande farger, male 

med hendene og male med pensel) 

- Male lønneblader på ark/papp 

- Fargelegge lønneblader på ark 

- Konstruere høstbilde/høstskog på papp med blader, 

kvister, steiner og kongler etc. vi finner ute når vi er på tur. 

-  Prøve noe nytt: Male på og rundt lønneblad med svamp  

 

 

  

 

24. oktober: FN-dagen (mer info kommer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende fagområder i rammeplanen dekkes  

(i oktober): 

- Kommunikasjon, språk og tekst 

- Kropp, bevegelse, mat og helse 

- Natur, miljø og teknologi, 

- Nærmiljø og samfunn 

- Kunst, kultur og kreativitet 

- Antall, rom og form 

- Etikk, religion og filosofi 



 

 


