Utviklingsplan i Stordalen friluftsbarnehage
Barnets alder:

1 år:
Linærlan

Tema:









Kunnskapsmål:

Oppleve / bruke
sansene
Begrepsforståelse
Dekke grunnleggende
behov.
Bålvett
Eventyr: Bukkene
bruse
Sanger: små
rompetroll, det snør
det snør, å jeg vet en
seter, lille katt
Rim og regler












Beherske ulike grov
og finmotoriske
ferdigheter ut fra
alder og
forutsetning.
Stimulere
begrepsforståelsen.
Erfare ulike
sanseopplevelser i
de ulike elementer i
naturen.
Skape trygghet i
form av rutiner,
nærhet og se hvert
enkelt barns behov.
Lære at bål er varmt
og farlig.
Lære ulike sanger
om dyr, fugler og
fisk.
Primærfargene.

Ressurs:

Metode:

















Barnehagens
uteområde og
skogen i
nærområdet.
Uttaforgjerdeskogen



Gruppedeling
Kunnskapskort
Temabøker
Aktive voksne
Samlingsstund
Utflukter
Observasjoner
Samtaler
Aking o.l
Bøker/ eventyr
Forming i
forskjellige
elementer
Dramatisering

Barnets alder:

2 år:
Meisan

Tema:














Kunnskapsmål:

Årstidene
Meg selv
Fugler: meis, sjur
Fisk: torsk
Dyr: elg, rev, husdyr
Trær: gran
Bær: bringebær
Blomster: hestehov,
løvetann
Bålvett
Sekk: Bære egen sekk
med m/matboks.
Forming i snø,
rumpeakebrett
Eventyr: Gullhår,
bukkene bruse
Sanger: Torskevisa,
Lille måltrost, Alle
fugler.










Beherske
grovmotoriske
ferdigheter som å
hoppe, rulle
Kunne skille
mellom sommer og
vinter
Bli kjent med de
utvalgte eventyr og
sanger.
Lære primærfargene
(rød, blå og gul)
Formene trekant,
firkant og runding
Lære å utnytte
elementer fra
naturern
Bli kjent med
tradisjoner i løpet av
året

Ressurs:

Metode:























Barnehagens
uteområdet
skogen i
nærområdet
Uttaforgjerdeskogen
Pålanskogen
Maskinisten
Stordalshallen
Hoppbakken
4H-gården
fotballbanen.
Røssholtveien
Symrahaugen
Fjæra










Gruppedeling
Ut på tur
Aktive voksne
Samlingsstund
Observasjon
Samtaler
Bøker og
eventyr
Foto
Kunnskapskort
Temabøker
Eksperimentere
med
primærfarger.
Flanellograf
Sanking
Tilberedning
Markering av
høytider og
merkedager

Barnets alder:

3 år:
Spurv

Tema:

















Kunnskapsmål:

Årstidene
Fugler: måse, spurv, due
Fisk: sei,
Dyr: hare, mus, ekorn
Trær: brørk, furu
Bær: blåbær
Grønnsaker
Blomster: hvitveis, blåveis
Bål: bålvett
Sekk: - Bære egen sekk med
mat og drikke.
Ta av og på sekk.
Skilek
Farge: gul, rød, blå
Trafikksikkerhet
Kniv: knivregler
Eventyr: Reveenka,
Geitekillingen som kunne
telle til ti.
Sanger: Nøtteliten, Bolla
pinnsvin, Helene
harefrøken.



Introdusere alle
de fire årstidene.
 Gå med egen
sekk
 Intro for ski
 Lære om de
utvalgte
dyr, fisk, fugler,
blomster, bær
og trær som er
plukket ut under
tema.
 Intro om
værstasjon
 Primærfargene
(gul, rød, blå)


Bli kjent med de
utvalgte eventyr
og sanger.

Ressurs:




Metode:

Skog og
nærmiljø
Internett og
oppslagsverk
4H gården











Ut på tur
Aktive voksne
Samlingsstund
Observasjon
Samtaler
Bøker og
eventyr
Foto
Kunnskapskort

Barnets alder:

4 år:
Trost

Tema:



















Kunnskapsmål:


Årstidene
Fugler: kjøttmeis, dompap,
linerle
Fisk: sild, laks
Dyr: rein, oter
Trær: rogn
Bær: rips, krøkebær
Grønnsaker
Sopp: fluesopp
Blomster: bekkeblom,
smørblomst
Bål: grille egen mat
Naturvern
Sekk: Pakke egen sekk.
Ta av og på sekk.
Skilek
Farge: grønn, lilla og
orange
Kniv: knivregler
Trafikksikkerhet
Eventyr: Pannekaka,
Bjørnen og reven.
Sanger: Bamses fødselsdag,
gåtevisa, det falt et lite
snøfnugg.

Introdusere alle
de fire årstidene.
 Registrere
fuglearter i
nærmiljø.
 Øære om livet i
fjæra og havet.
 Lære om
naturvern.
 Pakke og ta
ansvar for egen
sekk.
 Lære om de
utvalgte
dyr, fisk, fugler,
blomster, bær
og trær som er
plukket ut under
tema.
 Spiselige og
giftige sopper.
 Registrere
værstasjon
 Sekundærfarger


Bli kjent med de
utvalgte eventyr
og sanger.

Ressurs:






Metode:

Skog og
nærmiljø
Internett og
oppslagsverk
Fjæra
4 H gården
Bodø
økologiske
besøkshage











Ut på tur
Aktive voksne
Samlingsstund
Observasjon
Samtaler
Bøker og
eventyr
Foto
Kunnskapskort

Barnets alder:
5 år:
Kråke

Tema:






















Kunnskapsmål:
Årstidene
Stjernebilder
Fjelltur
Sopp: kantarell, steinsopp
Fugler: ørn, rype, ender
Fisk : ørret, røye
Dyr: gaupe, bjørn, jerv
Trær: selje
Bær: Tyttebær, multe
Grønnsaker
Blomster: mari
nøkkleblom, røsslyng,
kløver
Naturvern
Bål: tenne bål sammen
med en voksen
Sekk: Pakke egen sekk og
bære selv
Snø og is-skulpturer
Ski og skøyter
orientering
Trafikksikkerhet
Kniv: smi med egen kniv
(seljefløyte)
Eventyr: ulv ulv.
Askeladden og de gode
hjelperne.
Sanger: Du og jeg og
dompapen, løvetannvisa,
bakventland,
grønnsakspisevisa.











Registrere
fuglearter i
nærmiljø.
Lære om livet i
fjæra og havet
Lære om
naturvern.
Tegne kart og
bruke kart.
Pakke og ta
ansvar for egen
sekk.
Tenne bål
sammen med en
voksen.
Lære om de
utvalgte
dyr, fisk, fugler,
blomster, bær
og trær som er
plukket ut under
tema.
Bli kjent med
utvalgte eventyr
og sanger.

Ressurs:






Metode:
Skog og
nærmiljø
Internett og
oppslagsverk
Fjæra
4 H gården
Bodø
økologiske
besøkshage











Ut på tur
Aktive voksne
Samlingsstund
Observasjon
Samtaler
Bøker og
eventyr
Foto
Kunnskapskort

