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På Knøttene har vi dette året valgt årstider som gjennomgående tema. Årstidene skal prege arbeidet vårt på avdelingen, gjennom valg av bøker, 

historier, regler og sanger, og årstidene skal være med oss i formings- og andre temarelaterte aktiviteter. På turer vil også årstidene være i fokus. 

Vi har en helhetlig tilnærming til barnas utvikling, og i temaarbeidet vil barns behov for lek være førende for valg av formidlingsmåter og 

aktiviteter. 

 

Ifølge Rammeplan for barnehagens virksomhet skal barnehagen ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at 

barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og 

vurderingen av barnehagens virksomhet. Dette fordrer at vi voksne er observante og fanger opp barnas signaler og responser, og at vi voksne 

jevnlig evaluerer planen og navigerer videre med utgangspunkt i barnas tilbakemeldinger. Temaplanen blir på denne måten dynamisk og kan 

endres ved behov. En slik fordypning i et tema over tid gir oss mulighet til å jobbe tverrfaglig og helhetlig og på den måten dekke alle 

Rammeplanens sju fagområder. 

 

 

 

Vårt hovedmål er at barna gjennom lek, gode fellesskap og glede skal gjøre seg erfaringer med, og få mer kunnskap 

om det vi ofte forbinder med de ulike årstidene. 
 

Sosiale mål: Barna skal oppleve delt glede og fellesskap; i samlinger og i arbeid med å lage et felles bilde. 

De skal også øve seg i å lytte og vente på tur. 
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HØST 
 

 

                                                                    
 
 
Vi går høsten i møte, og med den følger ofte regn og vått vær. Vi har valgt oss ut boka «Det regner! Sier Nora» (skrevet av Irene Marienborg). I 

denne boka blir vi kjent med Nora som elsker regn. Nora hopper i sølepytter, lager regnværsorkester og drar av sted i paraplybåten sin sammen 

med kosedyrvennene sine. Vi skal formidle sentrale deler i samling, lese boka og utvikle begrepsdybde på de sentrale nøkkelordene. Vi skal også 

finne høsten ute i naturen, samle løv og lage vårt eget høst-tre på avdelingen. Vi skal også finne oss et tre som vi følger gjennom hele 

barnehageåret. 

 

Delmål: Barna skal få kjennskap til sentrale elementer ved høsten 
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Fagområde Mål Hvordan 

Kommunikasjon, språk og tekst • Begrepslæring – sentrale 

nøkkelord er høst, regn, vann, 

støvler, paraply, regntøy, 

blader, løv, tre, sølepytter, 

epler, pærer, potet, gulrot 

skyer, vind 

• Bidra til at barna opplever 

spenning og glede ved 

høytlesning, fortelling, sang og 

samtale 

Fokus på å lese bøker – ha lesegrupper 

Ha samlinger med utgangspunkt i boka «Det regner! Sier 

Nora» - fokus på nøkkelord 

Sanger og regler passende til årstiden (sol, sol, kom igjen; 

lille Petter edderkopp; epler og pærer; jeg har et lite 

eple; plipp sier regnet; uvær m.m) 

Henge opp bilder fra historien i barnehøyde på 

avdelingen 

Bilder av nøkkelord til å henge under skapet på 

stellerommet 

Voksne som inviterer til samtale og dialog 

Antall, rom og form • Gi barna begynnende erfaringer 

med volum 

• Gi barna begynnende erfaringer 

med ulike former  

• Gi barna begynnende erfaringer 

med størrelser 

Samlinger der vi bruker vann i ulike beholdere for å lage 

et regnværsorkester 

Inspirere til vannlek ute (i ulike beholdere, bøtter, 

kopper...)  

Samle høstblader med ulik form og størrelse (liten/stor, 

større enn/mindre enn) 

Voksne som er bevisst matematikken i hverdagen 
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Kropp, bevegelse, mat og helse • videreutvikler motoriske 

ferdigheter, kroppsbeherskelse, 

koordinasjon og fysiske 

egenskaper 

• gi barna begynnende innsikt i 

matens opprinnelse 

 

Voksne som er aktive og tilstedeværende, som støtter og 

utfordrer barna til variert kroppslig lek og som 

anerkjenner barnets mestring 

Gå på turer i ulendt terreng 

Gå på tur til kolonihagen for å se etter epler og pærer på 

trær 

Dra opp gulrøtter fra jorda 

Kunst, kultur og kreativitet • Bidra til at barna får ta i bruk 

fantasi, kreativ tenkning og 

skaperglede 

• La barna møte ulike 

kunstneriske uttrykksformer 

• La barna bruke ulike teknikker, 

materialer, verktøy og 

teknologi til å uttrykke seg 

estetisk 

Bruke Vivaldis fire årstider som fast innslag i samling 

Henge opp høstbilder på veggen av ulike norske 

kunstnere 

Male med høstfarger – bruke ulike maleteknikker 

Lage malingstrykk ved hjelp av frukt og grønt 

Lage regnværsorkester 

Lage fellesbilde – høst-tre 

Synge sanger i samlinger og ellers 

 

Natur, miljø og teknologi • La barna oppleve naturen som 

arena for lek og læring 

• Gi barna erfaringer med at det 

finnes ulike typer trær, blader 

Inspirere til lek i skog og mark, lek med løv, lek rundt 

sølepytter 

Samle blader av ulik form, størrelse og farger 

Følge ett utvalgt tre gjennom sesongen 

Plante løker 
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• Gi barna begynnende erfaringer 

med noen av vannets 

egenskaper (vått, utflytende, 

renner alltid mot laveste punkt) 

Vannlek 

Etikk, religion og filosofi • Bidra til at barna utvikler 

interesse og respekt for 

hverandre og får en gryende 

forståelse av verdien av likheter 

og ulikheter i et fellesskap 

 

Gi barna gode fellesopplevelser i samling, lek og 

aktiviteter 

Oppmuntre barna til å vente på tur 

Oppmuntre til deltakelse i samlinger 

Nærmiljø og samfunn • La barna bli kjent med 

nærmiljøet 

• Gi barna erfaringer med å lytte, 

forhandle og diskutere 

Gå på tur til Mosvannet, Vålandskogen, for å lete etter 

høsten, samle blader 

Invitere til aktiv deltakelse i samlinger og i mindre 

grupper 

Voksne som er tett på i lek, veileder i konflikter 

 
 
 
 
 
 
 
 


