
VÅR OG VÅRTEGN  

Tidsrom: uke 14 – 20 2016 

Utfordring: «hvordan kan vi i Utgard bruke naturen og vårens endringer som 

arena for å skape gode opplevelser og muligheter for undring og lek?» 

Mål: Vi ønsker å bygge på det vi ser barna er opptatt av om dagen, nemlig våren, 

vårtegn, dyreliv og insekter, å bruke dette til å styrke fellesskapet! 

Våren er en spennende tid for oss som er så mye ute. Det spirer og gror. Det 

begynner å kravle små kryp og insekter rundt der solen har fått tak. Det er 

allerede observert aktivitet i fuglekassene våre borte ved lavvoen, de er i gang 

med å bygge rede. Dette er en spennende tid, og vi ønsker å følge med og lære 

litt om det som skjer rundt oss. 

Metoder knyttet opp til rammeplanens fagområder 

Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse 

- Eventyrlesning 

- Sang 

- Fortelling 

- Frilek 

- Leke regelleker 

- Gå på tur  

- Gå på sporjakt ute, lete etter 

vårtegn.  

- Følge med på fuglekassene våre 

Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk 

- Tegne, klippe og fargelegge 

- Leke med naturmaterialer ute 

- Lage litt vårpynt/17 mai. Pynt. 

 

- Fugler og dyr 

- Fuglekasser, og sjekke de 

- Vårtegn 

- Insekter 

- Blomster 

- Endringer i temperatur. 

- Forandringer på utelekeplassen og 

naturen rundt barnehagen og 

lavvoen. 

Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn 

- Undring er et begrep som går 

igjen, over temaet, det vi snakker 

om, leker, hører… 

- Hvordan er vi mot hverandre? 

- Vårturer rundt barnehagen. 

- Vårturer fra lavvoen og rundt i 

nærområdet 

- «17 mai- markering» i barnehagen 

fredag 13. mai med barnetog for 



- Reflektere over «hvem er jeg» og 

«hvem er du» 

- Følelser rundt å ta andres 

perspektiv. 

- Hvordan behandler vi naturen 

rundt oss? 

- Når våkner dyrene som har ligget i 

dvale opp igjen? 

- Hvorfor kommer gresset opp 

igjen? 

- Hvorfor kommer fuglene igjen, og 

hvordan vet de hvor de skal? 

- Nytt liv og naturens endring fra 

vinter til vår. 

barna før lunsj og hentekaffe for 

barna og foreldrene i hentetiden. 

Info kommer senere 

Antall, rom og form  

- Telle øve begreper som kort/lang, 

liten/stor, lite/mye, tynn/tykk, 

vått/tørt, over/under 

- Volum – fylle over fra stort til lite, 

når er det fullt og er det like mye? 

- Former som rund, oval, stjerne 

- Telle hverandre 

Som dere ser – fagområdene går litt over 

i hverandre, men tverrfaglig jobbing er 

tingen  

 

Sanger 

- Blomster små 

- Sola er god 

- Alle fugler små de er. 

- Tenk om vi var venner 

- Hysj, kan du høre 

- Lavvoplass sangen 

- Ja, vi elsker.  

Sangleker og regelleker som Haien kommer, Ta den ring, og la den vandre, 

Pinnegjemsel, rødt lys. 

Hugin og Munin har felles periodeplan, men innholdet tilrettelegges ut fra alder 

og utvikling! 

 


