EKORN 2021/2022
MÅNED/TEMA AKTIVITETER
August/
Vennskap/
tilvenning
Sikkerhet og
rutiner

September
Vennskap
Sikkerhet og
rutiner
Brannvern

Oktober
FORUT
FN dagen og
barnas
rettigheter
Barn i andre
land

November
Lanternefest

- Leker og aktiviteter for å bli kjent
- Samling med tema vennskap og
hvor barna forteller litt om seg
selv
- Gå turer i nærområde/skogen
- Snakke om våre grenser (fysiske i
barnehage og usynlig i skogen)

- Deles i små grupper
- Aktiviteter rundt brann sikkerhet
(hinderløype for å slukke brann for
eksempel)
- Nødnummer sang
- Førskole begynner sitt opplegg
hver uke sammen med barn fra
Hakkespett
- Aktiviteter vi tar ut fra hefte fra
FORUT
- Lære hvordan barn i ulike land
leker

- Lanterne sanger
- Barna lager lykter med gjenbrukt
materiell
- Bli kjent med vekter tradisjon
- Aktiviteter med naturmateriale

FRA
RAMMEPLAN
I barnehagen skal
alle barn kunne
erfare å være
betydningsfulle for
fellesskapet og å
være i positivt
samspill med barn
og voksne
(sider 22 – 23)
Å bidra til at alle
barn som går i
barnehage, får en
god barndom
preget av trivsel,
vennskap og lek,
er fundamentalt.
(side 8)
Barnehagen skal
fremme respekt
for
menneskeverdet
ved å synliggjøre,
verdsette og
fremme mangfold
og gjensidig
respekt.
(side 9)
Gjennom
utforsking,
opplevelser og
erfaringer skal
barnehagen bidra
til å gjøre barna
kjent med eget
nærmiljø,
samfunnet og
verden
(side 56)

MÅL
Vi vil at barn blir kjent med
hverandre og vi skal støtte
dem med å skape gode
relasjoner med både
barn/barn og barn/voksne
Vi vil at barn blir kjent med
nærområde
Vi vil at barn skal lære om
nødsituasjoner: hva de må
gjøre når de er i fare og lære
nødnummer
Vi vil at barn føler seg trygge
på avdelingen
Vi vil at barn skal lære om
andre kulturer og hvordan
andre barn er det/ leker

Vi vil at barn skal lære om
tiden som går (årstider) og
hvordan det var i gamle
dager uten strøm
bærekraftig utvikling

Desember
Jul

Januar
Opp og ned uke
Fokus på barn
som menneske

Februar
karneval
vinter
aktiviteter
samenes dag

Mars
Påske
forberedelse

- Lage julegaver med
gjenbruksmateriell og det vi finner
i natur
- Advent kalender med aktiviteter
- Advent samling
- Kirke besøk

- Rare leker og aktiviteter for å gå
ut av rutiner
- Samling rundt barnas
medvirkning og samtidig barnas
ønsker (hvem vil jeg være)
- skiturer

- Skiturer
- sport /aktiviteter med snø
- lage pynt til karneval
- aktiviteter for å lære om sami

- samling rundt dyreliv
- kjæledyr: hva gjør vi for dem?
- aktiviteter for å bli kjent om dyr
som bor i skogen
- Lage påskepynt med gjenbrukt
materiell
- Påskehare jakt

Vi vil at barn skal lære om jul
Barnehagen skal la som høytider
barna få
Vi vil skape glede med å
kjennskap til
vente
fortellinger,
tradisjoner, verdier
og høytider i ulike
religioner
(side 54)
Barnehagen skal
bidra til barnas
trivsel, livsglede,
mestring og følelse
av egenverd og
forebygge
krenkelser og
mobbing
(side 11)

I forhold til mangfold: vi vil
at barn tørrer å være
annerledes slik at de kan bli
trygge på seg selv for å
forebygge mobbing

Vi vil at barn lære å se på ski
Gjennom arbeid
som et transportmiddel
med kropp,
Vi viser barn om samikultur
bevegelse, …, skal
barnehagen bidra
til at barna
videreutvikler
motoriske
ferdigheter,
kroppsbeherskelse,
koordinasjon og
fysiske egenskaper
(side 49)
Barnehagen skal
bidra til at barna
blir glade i naturen
og får erfaringer
med naturen som
fremmer evnen til
å orientere seg og
oppholde seg i
naturen til ulike
årstider
(side 52)

Vi vil at barn lære å
respektere dyr i natur

April
Påske
22. april
jordensdag

Mai
17.mai

Juni
Avslutning for
førskole
Bærekraftig
utvikling

- Leker og aktiviteter om sortering
av søppel
- Besøk til gjenbrukt butikk

- 17. sanger
- Gå i tog
- Lage flagg og pynt
- Samling rundt tema

- Aktiviteter og leker om kosthold/
matsvinn
- rydding før sommerferie: hva
trenger vi for neste år, noen som
vi kan spare og noen som bør vi
kjøpe nytt

Barnehagen skal
bidra til at barna
kan forstå at
dagens handlinger
har konsekvenser
for fremtiden
(side 10)
Samtidig skal
barnehagen gi
felles erfaringer og
synliggjøre verdien
av fellesskap.
(side 9)
Vaner og
handlingsmønstre
tar form allerede
fra tidlig alder.
Gode vaner som
tilegnes i
barnehagealder,
kan vare livet ut
(side 49)

Vi vil at barn lære om jord og
hvordan man skal respektere
den
Vi vil hjelpe barn å utvikle
respekt for det som er rundt
oss
vi vil at barn lære litt om
norsk historie og lærer om
identitet og deres kultur

Vi vil at barn skal lære om en
sunn livstil og hva er
bærekraftig utvikling

DOKUMENTASJON av våre hverdager: bilder på hjemmeside – fortellinger ved henting – vi bruker
aktivt postkasse og barn får post angående måneds tema – produkter barn lager (tegninger,
julegaver, lykter, osv…) – turer og andre fysiske aktiviteter og ikke minst vi oppnå våre mål når barn
leker og har det gøy.

