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TEMA: Vår, insekter/krypdyr og selvstendighet 
 
Evaluering av 

Februar. 

 

 
 

 

 

 

 Februar 

I disse to månedene har vi gått i dybden på eventyret om skinnvotten og barna har vist 

stort engasjement og innlevelse i de ulike rollene. Vi observerer at barna nå også har 

begynt å ta med seg elementer av eventyret både i leken ute og inne. Samtidig har vi 

også hørt flere av barna benevne og være deltakende underveis under formidlingen. Hver 

mandag har 2 års klubben hatt felles eventyrsamling om skinnvotten på fellesrommet 

sammen med de eldste barna på tigrene og pandaene. Disse samlingene har vært preget 

av glede, latter og fellesskap og at at de gleder seg i forkant av samlingene.  

I uke 5 ble barna bedre kjent med samisk kultur gjennom blant annet joik, samisk dans, 

det samiske flagget, kaste lasso, film om samene og formidling av samisk kultur ved hjelp 

av bilder. Fredag 17 februar hadde vi karneval i barnehagen noe som var preget av mye 

humor og glede. Vi sang karnevalsanger og barna fikk prøvd seg på limbo og dans til ulike 

bevegelsessanger. Etterpå koste de seg med pølser og is. I forbindelse med fastelavn har 

barna laget fastelavensris ved å lime på fjær på greiner. Mandag 19 Februar bakte barna 

boller noe som for noen var en ny og spennende sanselig opplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                Mars 

❖ Tema: Vår, insekter/krypdyr og selvstendighet. 

                                Vår, insekter/krypdyr 
 
 
 
 

I de to neste månedene Mars og April skal vi utforske ulike vårtegn. Kanskje er vi heldige 

å få øye på noen av vårens første blomster i mars som eks. hvitveisen eller hestehov. 

Vi vil oppfordre barna til flest mulig direkte sanseerfaringer og skape undring i møte med 

de ulike vår tegnene og ha filosofisk samtaler. Tror du meitemarken fryser? Hvor bor de? 

Har de følelser? hvor kommer blomstene fra og hvor er de på vinteren? Hvor gjør fuglene 

av seg på vinteren? 

Vi skal studere hva som skjer med trærne nå på våren ved å velge oss ut ett tre som vi 

følger ekstra nøye med på. På turene våre vil vi være ekstra oppmerksomme på å skape 

tid og rom for å utforske og undre oss over de forandringer som skjer og lytte etter 

fuglelyder. 

 

 

 

Barna skal over 2 måneder bli godt kjent med bildeboken «Lille larven, aldri mett» av 

forfatter Erik Carle. Denne boken handler prosessen hvordan en larve utvikler seg fra egg 

til sommerfugl. Denne larven spiser ulike mengder mat som frukt, bær og annen type 

mat. Dette ender opp med at larven får veldig vondt i magen, men blir straks mye bedre 

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at «barna får kunnskaper om 
dyr og dyreliv» (UDIR, 2017, s.53). 

 

I rammeplanen står det at personalet skal «legge til rette for mangfoldige 
naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, utforsking og læring»  
(Udir, 2017, s. 53) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

når han spiser på ett blad. Neste dag er larven blitt kjempestor og lager seg noe som 

heter «puppe». Dagen etter er larven blitt til en sommerfugl i nydelige farger.  

Dette eventyret gir barna både faktakunnskaper om sommerfugler, samtidig som det er 

mange elementer som barna selv kan kjenne seg igjen i. Eksempel at man får vondt i 

magen av å spise for mye.  

Det å benytte og bearbeide eventyr på ulike måter vil være med på å bidra til å utvide 

barnas begrepsforståelse. Samtidig er det med på å skape felles referanser og fremme 

sosial kompetanse som blant annet turtaking, selvhevdelse, selvkontroll, empati og 

samarbeid. Vi skal la barna få bli kjent med eventyret gjennom boklesing, bruke tilhørende 

konkreter, rollelek, dramatisering, reflektere rundt bilder og i formingsaktivitet. Er vi ekstra 

heldige kan vi finne ekte larver eller sommerfugler i løpet av disse to månedene.  

Den beste læringen foregår gjennom barnas førstehåndserfaringer som handler om at å 

bruke sansene (se, føle, lukte lytte). 

I utetiden vil vi oppfordre og motivere barna til å lete etter ulike insekter og krypdyr og 

bruke sine sanser helhetlig i møte med dem. Samtidig vil vi være tett på i barnas 

oppdagelser og benevne og samtale om deres levemåte.  

Med tanke på bærekraftig utvikling vil vi også veilede barna til å vise respekt for dem ved 

å være forsiktige og legge dem tilbake i naturen igjen. 

  

 

 

 

Selve grunnlaget for den matematiske kompetansen legges allerede i barnehagen og vi i 

personalet vektlegger å bruke matematikk som en naturlig del av barnehagehverdagen 

og inn i temaene våre. 

Innholdet i «Lille larven, aldri mett» byr på ett rikt innhold av matematiske elementer som 

eks. telling, mengdetrening, bli kjent med ulike former og plasseringsord (eks inni). Vi i 

personalet vil motivere og oppfordre barna til å være aktivt deltakende i å telle de ulike 

fruktene/bærene som larven spiser. 

Selvstendighet: 
Mål: Bli selvstendig i på og avkledningen. 
I denne måneden skal vi vektlegge og fremme barnas selvstendighet under på og 

avkledning. Her er det viktig å gi barna tid og rom noe vi skal legge godt til rette for slik 

at de kan øve seg på å klare mest mulig av påkledning selv. Vi voksne skal være tett på 

og rose, veilede og motivere barna underveis.  

For at det ikke skal blir for mange forstyrrelser rundt barna er det kun små grupper som 

skal kle seg samtidig. Vi voksne skal også sette ord på de ulike plaggene og samtale med 

barna om det de gjør. Dette vil også kunne bidra til å fremme barnas språkutvikling.  

Vi oppfordrer også dere foreldre til å snakke om og øve på dette hjemme. 

 

Barna skal også få bli bedre kjent med de ulike værtypene og hvilke klær som passer å 

bruke.  Vi i personalet vil oppfordre barna til å selv finne løsninger og sette ord på det 

som passer best. Eks når det regner ute og det er kaldt spørre undrende spørsmål om 

hva vi må ha på oss og gi barna tid og rom til å finne gode løsninger. 

Barnehagedagen: 
Tirsdag 14 mars skal vi markere barnehagedagen. Tema er «liten og stor» som legger vekt 

på viktigheten av nok personale i barnehagen. Vi vil i forkant dokumentere ved hjelp av 

bilder for å vise de voksnes tilstedeværelse i barnas lek. På barnehagedagen skal vi 

arrangerer ulike barneleker og lek med fallskjerm (felles på tvers av avdelingene). 

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra med at «barna skal utvikle 
forståelse for grunnleggende matematiske begreper» (UDIR,2017,s.54).  
 



Vår, insekter og krypdyr 

Hovedmål: 
«Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for 

lek, utforsking og læring»  

(Udir, 2017, s. 53)  
Delmål:  

- Få kjennskap til og kunnskaper om ulike insekter, deres levesett og hvordan vi kan ta 

vare på dem.  

- Kjennskap til ulike vårtegn (stikkord- blomster, blader på trærne, fuglelyder) 

- Bli kjent med boken «lille larven aldri mett» og bearbeide den på ulike måter». 

- Tilrettelegge for å bruke sansene helhetlig i møte med naturopplevelsene ved å eks 

lukte på blomstene, kjenne på meitemarken eller lytte til fuglelyder. 

Selvstendighet: 
Hovedmål: 
-Bli selvstendig i på og avkledning. 

Delmål: 
- Oppleve mestring og glede ved å kunne ta på/av seg ytterklærne helt selv. 

- Legge til rette for rammefaktorer som bidrar til at barna får tid og rom til å kle på seg 

selv uten for mange forstyrrelser (små grupper, plass, god nok tid). 

- Voksen tilstedeværelse i prosessen som er tett på barna, setter ord på og veileder 

barna underveis (lekende og positive holdninger). 

- Kunne gjenkjenne hvilke klær som passer til de ulike værtypene. 

 

Språklig mål: Larve, sommerfugl, blad, frukt, meitemark, edderkopp, marihøne, lue, 

sko, kle på, støvler, regnjakke ,regnbukse ,vinterdress,  
Sosialt mål: Samarbeid, Turtaking, felles fokus, empati og å få felles referanser der alle 

blir inkludert i fellesskapet. 

Månedens sanger: «Sommerfugl», «lille Petter edderkopp», «Hysj kan du høre gresset» gro,  

«Jeg er ei lita marihøne» og «blomster små» 

Rim/regle: «Den lille larven aldri mett». 
Månedens bøker: «Lille larven, aldri mett», «vrimlebok vår» 

    Praktisk 

  informasjon 

 

Diverse informasjon: 

• Vi skal i løpet av mars og april gjennomføre vårens foreldresamtaler og i den forbindelse 

vil det bli hengt opp en lapp på døren med en oversikt over ulike dager og tidspunkt. 

Dere kan skrive dere opp der det passer best for dere. 

• Tirsdag 14 mars er det barnehagedagen der tema er «liten og stor».  

• På fredager skal vi ha felles aktivitetsdag på båtsiden sammen med pandaene og 

tigrene. Her vil det bli arrangert blant annet barneleker, sangsamlinger, fysiske 

aktiviteter, rollelek og ulike type temalek basert på barnas interesser (eks å leke politi, 

brannkonstabel eller at vi er dinosaurer). 

• Har du noe å diskutere med FAU? Du kan gjerne ta kontakt med representanten fra din 

avdeling, se ark som er hengt opp på tavla for kontaktinformasjon. 

• Er det noe dere lurer eller tenker på? Prat med oss i hente og bringe situasjoner eller ta 

kontakt på tlf: 46825112, mail: tone.ronquist@stavanger.kommune.no 

                           Mvh. Tone, Eliane, Alice og Sean 
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