
AKTIVITETSPLAN VÅR 2021   

     

MÅNED TEMA HVA HVORDAN HVORFOR 

 VINTER/ Vinteraktiviteter - Lese, synge og ha dikt, • Utvikle barnas kunnskap  

 JANUAR SAMARBEID/ Formingsaktiviteter rim og regler om vinteren om årstiden vinter. 

  SKISKOLE/ Tur til Snute og i  i samling.  • Bidra til barns glede i 

    Nærmiljøet - Samtale om årstiden vinter.  naturen og øvelse på 

  HENRY  Lage tankekart - Barna skal være med å  grovmotoriske ferdigheter. 

  (førstehjelp  Skiskole planlegge, delta og erfare vinterens  • Gi barna gode opplevelser i  

  for    ulike muligheter og utfordringer. naturen, og kunnskap om dyrelivet  

 barnehagebarn)   om vinteren. 

     - Formingsaktiviteter knyttet • Barna skal øve på å bruke 

      til vinter og samarbeid. sine kreative sider i samarbeid 

      - Lære barna å bruke med andre. 

      ulike materialer knyttet • Videreutvikle finmotoriske 

     til formingsaktiviteter, ferdigheter. 

     og gjennomføre ulike  

     samarbeidsoppgaver.  

     - Bruke uteområdene og    

     nærmiljøet allsidig.   

     - Gjennomføre ake-dager   

     og vinteraktivitetsdag.   

     

Skiskole for førskolebarna. 

  

 
 
 
 
 
Videreutvikle grovmotoriske ferdigheter 
  



  TEMA HVA HVORDAN HVORFOR 

     

  FEBRUAR HISTORIE  Lag et eventyr eller - Bilder i samling, og la barna Gjenkjennelse og skape felles 

  en historie som det gjenfortelle. referanserammer til inspirasjon 

  

arbeides med på   

ulike La barna få uttrykke tanker, i lek og samvær  med andre 

    måter frem til følelser, meninger og erfaringer  

  sommerfesten. knyttet til eventyret. Utvikle barns lytteferdigheter, 

  SAMEFOLKETS  Vi markerer Samefolkets dag ordforråd og samtaleferdigheter 

  DAG/ Lage tankekart Vi feirer karneval  Videreutvikle begrepsforståelse og 

  KARNEVAL/  - Barna skal lage konkreter språkferdigheter. 

  FASTELAVN  til eventyret i fellesskap. - Fremme barnas fantasi 

     - Barna skal sammen med - Videreutvikle barnas  

  HENRY   personalet bidra til å lage  opplevelse av samhørighet gjennom 

  (førstehjelp   kostymer og rekvisitter til dramatisering. 

 barnehagebarn)  sommer festen.  

       

    Formingsaktiviteter - Formingsaktiviteter - Barna skal oppleve glede og 

     knyttet til eventyret og  stolthet gjennom egen 

     karneval. Barna skal øve i mestring og motivasjon til 

     fellesskap på fremførelse å uttrykke seg gjennom å 

     av eventyret. skape noe i fellesskap med andre. 

        

 

  

       

 

 

 

 

 



MÅNED TEMA HVA HVORDAN HVORFOR 

          

MARS DYR/ Ta utgangspunkt i - Lese, synge og ha dikt,  -Utvikle barnas kunnskap 

  EVENTYR/ 

utvalgte dyr som 

det rim og regler om dyr og om dyrelivet. 

  PÅSKE 

arbeides med på 

ulike dyreliv i samling. -Lære barna respekt for 

    måter. - Besøke ulike områder i livet i naturen og fremme 

  

HENRY 

(første- 

Gå turer i 

nærmiljøet nærmiljøet og følge med barnas nysgjerrighet 

  hjelp for  på dyrelivet. overfor dyr og dyreliv. 

  barnehagebarn)  - Legge til rette for å bruke -Bidra til utforskertrang 

     naturen som arena for lek, hos barna, og la barna få 

    undring, læring og gode opplevelser med 

    Lage tankekart refleksjon ifht. dyr og friluftsliv. 

     dyreliv sammen med barna. -Videreutvikle barnas 

    Formingsaktiviteter - Formingsaktiviteter ferdigheter ifht. 

     knyttet til dyr/dyreliv samhold og samarbeid 

     og påske. mot et felles mål. 

      -Utvikle barnas kunnskap 

      og vilje til å verne om 

     sitt eget nærmiljø. 

     - Samtale om påske og   

     påsketradisjoner. -Barna skal få kjennskap til 

   PÅSKEGRILL Påskegrill med - Vi markerer påske. høytiden påske og  

    foreldre. ifht. eventyret vårt. våre påsketradisjoner. 

         

        

  

  



MÅNED TEMA HVA HVORDAN HVORFOR 

          

APRIL VÅR/ Våraktiviteter - Lese, synge og ha dikt, - Utvikle barnas kunnskap 

  TRÆR/ Natur og nærmiljø rim og regler om våren om årstiden vår. 

  RUSKEN/  i samling.  - Bidra til å fremme barnas 

  EVENTYR Lage tankekart - Samtale om årstiden vår. forståelse av floraen i nærmiljøet. 

      

 

 

- Utforske naturen og se  

  

HENRY 

(første-   på forandringer som skjer   - Utvikle barnas kunnskap 

  hjelp for   med trærne om våren. gjennom å utforske og 

  barnehagebarn) Formingsaktiviteter - Formingsaktiviteter undre seg over samspillet 

     knyttet til våren og i naturen. 

     trær.   

         

     Eventyr - Fortsette med    

      forberedelser ifht. eventyret.   

         

     Rydde uteområdet - Rusken-dagen. Barna    

      plukker søppel i nærmiljøet.   

         

         

          

      
  
    

    

  
 
 
      



MÅNED TEMA HVA HVORDAN HVORFOR 

          

MAI FUGLER/ Småfugler - Lese, synge, og ha dikt, - Utvikle barnas kunnskap 

  BLOMSTER/ Vårens blomster rim og regler om fugler, om småfugler og vårens 

  INSEKTER  insekter og blomster i blomster. 

  EVENTYR Insekter samling. - Bidra til kunnskap om 

     - Utforske fuglelivet i fuglelivet i nærmiljøet. 

  BARNAS DAG Lage tankekart nærmiljøet. - Bidra til kunnskap om 

  (17. mai)  - Utforske vårens blomster naturens livssyklus. 

     og insekter.  

  

HENRY 

(første- Formingsaktiviteter - Formingsaktiviteter - Utvikle kunnskaper om  

  hjelp for  knyttet til småfugler, småfugler og blomster 

  barnehagebarn)  blomster.   

    Planting - Plante våre egne blomster - Utvikle kunnskap og respekt 

      og grønnsaker. for det som spirer og gror, 

       og ønske om å verne om det. 

     Eventyr Fortsette med forberedelser   

      ifht. eventyret vårt.   

         

    

 17 mai 

forberedelser Vi markerer 17. mai. Utvikle barnas kunnskap 

       om nasjonaldagen vår. 

    

  

      
  
 
 
 
      

  

 

 

  

  

  



MÅNED TEMA HVA HVORDAN HVORFOR 

          

JUNI SOMMER/ Sommeraktiviteter - Lese, synge, og ha dikt, - Utvikle barnas kunnskap 

  VANNLEK/ Vannleker rim og regler om sommeren, om årstiden sommer. 

  SJØ/STRAND  sjø- og strandliv i samling.  

    Lage tankekart - Samtale om årstiden - Bidra til barnas kunnskap 

    Sommer og sjøliv. og respekt for vann. 

  

TARKUS 

(barnas Trafikksikkerhet - Barna skal lære om - Utvikle kunnskap og ferdigheter i  

  trafikkvenn) m/Tarkus trafikksikkerhet sammen forhold til hvordan vi oppfører 

     med TARKUS. oss i trafikken. 

  HENRY  Førstehjelp - Lære om førstehjelp - Utvikle kunnskaper om  

  (Førstehjelp)     førstehjelp 

     

  Strand, sjø  Livet i fjæra. Utforske livet i fjæra, og - Fremme barnas kunnskap 

   og fjæra  samle skatter fra strandkanten. om dyrelivet i fjæra. 

    Formingsaktiviteter Formingsaktiviteter Utvikle barnas kreativitet,  

     knyttet til sommer, trygghet i forhold til vann, 

     sjø og strand og evne til å uttrykke og 

  

  

SOMMERFEST Sommerfest med Barna fremfører eventyret seg og by på seg selv. 

    foreldrene på sommerfesten.   

         

         

          

       

        
 


