
Mortetjern bhg. periodeplan januar, februar og mars 2021 
 

Tema: Natur, bevegelser, musikk og dans, følelser, matematikk, karneval og påske  
 

Barnehagen jobber kontinuerlig med alle fagområder fra rammeplan men fokuserer seg i dette tidsrommet spesielt på følgende:  

Kropp, bevegelse, mat og helse / Kunst, kultur og kreativitet / Natur, miljø og teknologi / Antall, rom og form  

 

MÅL 

Hva vil vi oppnå? 

 

INNHOLD 

Hva skal vi gjøre? 

ARBEIDSMÅTE 

Hvordan gjør vi det? 

 

DOKUMENTASJON  

av barns læring og opplevelse 

EVALUERING av 

metode/tema 

Gjennom forskjellige 

aktiviteter med 

bevegelse opplever 

barn mestring og 

utvikler en positiv 

selvfølelse. 

 

Ute-aktiviteter: kjenne på 

og leke med snø og is, ake, 

gå på ski, stå på skøyte, 

bygge med snø, lage is-

kunst, male bilder i snø,… 

 

Inne-aktiviteter: oppleve og 

lage musikk, danse, 

rytmeaktiviteter, minirøris, 

teater-rollespill,  regelleker  

Være sammen ute på tur og 

oppleve vinterårstiden.  

Vinteraktivitetsdag. 

Samlingsstund med dans, 

musikk, regelleker, 

rytmeinstrumenter, .. 

Fortelle eventyr og spille 

teater. 

Mitt Valg. 

fotos, 

muntlige fortellinger, 

info på månedsoversikt 

 

Bli bedre kjent med 

sine egne følelser og 

lære å sette ord på 

dem. Videreutvikle 

Voksne er til stedet og 

deltakende i lek. Veiledning 

,refleksjon og samtaler om 

følelser og samspill. 

Tilrettelegge for god lek og 

samspill– små lekegrupper, god 

oppfølging og deltakelse av de 

Fotos,  

Informasjon på Ist,  



sosiale ferdigheter 

om empati. 

 

Tematisk samlingsstund 

(grønne tanker, jeg vet,...) 

 

Aldersinndelte grupper med 

tilrettelagte aktiviteter 

(mestringsopplevelser og 

progresjon) 

voksne, rom som tredje 

pedagog.  

Grønne tanker glade barn. 

«Jeg vet» filmer 

Førskolen: «kroppen min eier 

jeg» - forbyggende mot 

overgrep 

muntlige tilbakemeldinger og 

foreldresamtaler 

info på månedsoversikt 

Videreutvikle sine 

sosiale ferdigheter 

og oppleve seg selv 

som verdifull del av 

felleskapet. 

 

Skape positive 

fellesopplevelser.  

 

Barnesamtaler om samspill i 

gruppen. 

 

Faste 

medbestemmelsesmøter. 

Være ute og på tur og skape 

positive gruppeopplevelser. 

Tilrettelegge for gode 

lekegrupper og en positiv 

samspill mellom alle barn. Hvert 

barn skal oppleve mestring i 

samspill. 

Mitt Valg 

Bilder/Ist 

Evtl. Kartleggingsverktøy  

Overgangssamtale skole 

info på månedsoversikt 

Oppleve matematikk 

(form, tall) og teknikk. 

Videreutvikle en 

teknisk- og 

mengdeforståelse. 

 

Former med snø og is. 

Form- og talljakt 

Formingsaktiviteter (former 

og mengder) 

IKT: bruk av I-pad, elektrisk 

mikroskop, matematikk fra 

salaby, nrk super filmer, 

smartbord, bee-botene, … 

Jobbe med aldersinndelte 

grupper og hele avdeling. 

Tematiske samlingsstund 

Lekegrupper med forskjellige 

form/tall eller tekniske leketøy. 

Bilder, 

Barnas formingsprodukter 

info på månedsoversikt 



Oppleve karneval- og 

påskekultur fra Norge 

og barnas familiekultur.  

 

 

Oppleve kunst og kultur og 

fremme barnas kreativitet. 

Tilrettelegge for kreative 

opplevelser og utfolding / 

eksperimentering. 

Formingsaktiviteter med 

forskjellige materialer. 

Skape gode påske- og 

karnevals- opplevelser med 

hele barnehagen, avdelingsvis 

og i aldersinndelte grupper. 

 

Oppleve musikk og dans. 

Lage masker og svarte katter. 

Slå katten ut av sekken. 

Markere karneval og påske 

(påskefrokost). 

Pynte avdelingen. 

Lese tematiske eventyr 

(påskekylling, ..) 

Sår karse.  

Fordype norsk kultur og 

inkludere barnas karneval- og 

påskekultur. 

Bilder, 

Barnas formingsprodukter, 

info på månedsoversikt 

 

 

 


