
Når me speler spel: har me da gøy, spennande, lærer å vente på tur, 
telje, sosialt, kan lære noko nytt. 

Spelegrupper

Personalet skal • bruke matematiske omgrep reflektert og aktivt i kvardagen • bruke bøker, spel, musikk, digitale verktøy,
naturmateriale, leiker og utstyr for å inspirere barna til å tenkje matematisk



Sagvåg 
barnehage, 

avdeling
Tjødnalio

Nissefest i 

barnehagen



Gul + grønn= blå

Rød + gul = Orange



Me er så heldige som har fått ein så flott Gapahuk i trollskogen. 
Takk til foreldre og tilsette som har laga den slik at me kan ha
ly på kalde og regnfulle dagar.  Me gler oss til å ete nissegrøt her i desember.



På turane våre får me av og til brev frå Ugla. Ho har oppdrag me
må hjelpe ho med å utføre. Ta vare på naturen gjennom å rydde bos, lære om ulike dyr, og som her
hinderløype med ulike dyr me kanskje kjenner. Me ynsker å bli naturvakter .

«Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får 
kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar respekt og gryande 
forståing for korleis dei kan ta vare på naturen»
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Ugla gav oss eit 
oppdrag. «Lag andletet 
dit med ting du finn 
i naturen»

Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen skal bidra til at barna bruker ulike teknikkar, materiale, verktøy og teknologi til å uttrykkje seg estetisk 



FN dagen ble feiret 

med felles samling 

der barna hadde 

lagt flotte plakater 

som de viste til de 

andre avdelingene. 

De vart fylt med 

barns rettigheter og 

me gikk gjennom 

barnekonvensjonen

FN dagen



Besøk fra 

brannstasjonen var 

gøy. Dei hadde 

mykje å fortelje

om brannvern og 

borna ville fortelje

om sin kunnskap 

og erfaringer 

tilbake. Alle har nå 

hatt Bjørniss med 

seg heim for å 

sjekke røykvarslar, 

og borna vil difor

få besøke 

brannstasjonen på 

nyåret.

Bjørniss på besøk



Me har gjennom fagområdet «Nærmiljø og 

samfunn» invitert til 30 års bursdag for 

barnehagen og laga utstilling av prosjektet 

vårt om «Frosken som var redd». På 

barnehagen sin bursdag fekk alle kome å sjå 

på utstillinga vår.

«Gjennom fagområdet skal barnehagen bidra 

til at barna blir oppmuntra til å medvirke i 

eigen kvardag og utviklar tillit til 

samfunnsdeltaking».



Me har igjennom 

fagområdet; «Natur, miljø 

og teknikk» undra oss i 

skogen vår. Me har forska 

og leike både innanfor og 

utanfor gjerdet i 

barnehagen.

Me har leika dyra i skogen 

vår.

«Gjennom fagområdet skal 

barnehagen bidra til at 

barna får gode 

friluftsopplevingar året 

rundt. At barna får oppleve 

og utforske naturen og 

mangfaldet i naturen».
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Julevandring
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Vårt mål er å bidra til at barna får bruke ulike 

teknikkar, materiale, verktøy og teknologi til å 

uttrykke seg estetisk. 

Kjenne seg glade og stolte over eiga kulturell 
tilhøyrsle.(Jmfr.Årsplanen ;Kunst,kultur og 

kreativitet. Mengd, rom og form og Kommunikasjon, 

Språk og tekst)

Me har teikna med blyant og tusj. Da teikna me brannbil og 

meg sjølv. Barna laga bursdagskrone sjølv på teikninga si. Dei 

klippa og lima på krona.

Me har samling kvar dag me samtalar, songkort og 

rytmepinnar, og felles songstung kvar fredag. Me har sett boka 

om «Frosken er redd» på Whiteboard.
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Vårt mål er å bidra til at barna får vidareutvikla 

motoriske ferdigheiter, kroppskontroll, 

koordinasjon og fysiske eigenskaper.Ynskjer å 

gje gode friluftsopplevingar året rundt.  

(Jmfr.Årsplanen , rørsle, mat. Helse og natur, 

miljø og teknikk) 

Me har gått i ulendt terreng, me har 
balansert på hinderløype, me har sittet 
på motorsykkel i skogen og kjørt til 
Sagvåg. Me samarbeider, venter på tur 
og på kvarandre.


