
Vinter på Gul 
gruppe 



Nyttårsrakettar
Me feirar det nye året med å bruke sugerøyr
til å duppe i maling. Me hadde og i glitter og 

snakka om kva alle gjorde på nyttårssafta. 



Kildesortering 
I samling snakka me om kva sortering er og 
kvifor me gjer det. Me hadde framme ulik 
materiale, og barna kasta det i riktig boss. 
Melkekartongen måtte me skylle og brette, før 
me kasta den. Me hadde også kimsleik med 
boss. 

Kvifor er det viktig og sortere? 
- «Fordi at me ikkje må hiva 

boss ute så alle kan sjå det». 
- «Så me kan bruke det på 

nytt».

I følgje progresjonsplanen til 
barnehagen skal me
utforske og få erfaring med 
ulike materiale, også 
remida/ «verdilaust» 
materiale.



Berekraft og miljø 

Kva finn me i 
naturen?
- «Sol!» «
- «Blomster!»
- Boss må me også 

ta med!»

I samling snakkar me om plast i havet, og kva som kan skje med 
naturen vår om me kastar boss ute og om plast i havet. Kva 
skjer med dyra og kor lenge kan ulik material ligge i naturen før 
det forsvinn? Me har sett på bilete, lest bøker og  laga kunst av 
boss me har funnet ute og tatt vare på. Yoghurtboksane våre 
blei til flotte uroar med maling og pynt. 

Leika og utforska gjenbruksmateriell, samla nytt. 
og arbeida med berekraftig utvikling 
(barnehagen sin progresjonsplan).



Natur, helse og bevegelse
Me har vært på tur til skjepåsen og funne istapper og undra oss over isen på 
vatnet. Barna var også på jakt etter isbjørn dei hadde snakka om i samling, 
og fann spor etter den som dei undra seg i lag over.

Me har tenna bål på tur og hatt varm mat, og hatt akebrett med oss. 

Plokking av boss har vært i fokus kvar gong me var på tur, men også når me
fann boss ute i naturen. Det meste tok me vare på og laga kunst av. 
Bossbilen ser me ofte, og me snakkar om kva SIM er. 

Personalet skal leggje til rette for 
at måltid og matlaging bidreg til 
måltidsglede, deltaking, samtalar 
og fellesskapskjensle hos barna 
(Rammeplan, 2017, s. 50). 



Bokprosjekt 
I samling og under måltid finn me ofte fram ei bok. Elles 
når barna ynskjer det utanom, og i språkgrupper. Me har 
blant anna lese bøker om tjuv, noko barna er veldig 
opptatt av fortida. Me har også lese bøker som handler 
om prosjektet me har om nett no, bærekraft og miljø. 
Barna gjenfortel gjerne boka etter me har lest den ferdig, 
og me undrar oss i lag over bileta.  

«Barnehagen skal bidra til at 
barna: opplever spenning og 
glede ved høgtlesing, 
forteljing, song og samtale» 
(Rammeplanen, 2017, s. 47). 





Hvalen på Sotra 
Me snakkar om hvalen som blei 
funnet på Sotra i 2017. Den hadde 
mykje plast i magen sin. Me såg på 
bilete og hadde mykje gode samtalar.

Me fann fram måleband for å sjå kor 
lang den var, og telte med korkar kor 
mange plastikkposar (40 stk) som blei 
funnet i magen hans. Me laga oss ein
trist hval der me limte på plast me
fann på tur. Den glade hvalen laga me
blekksprut og fisk til, av 
gjenbruksmateriale.

Barna skal få ei større forståing for 
seg sjølv og verda rundt dei 
(Årsplan til barnehagen).

Personalet skal invitere til ulike 
typar samtalar der barna får 
fortelje, undre seg, reflektere 
og stille spørsmål 
(Rammeplanen, 2017, s. 48). 



Me fekk
mange flotte 
dagar med 
snø og kaldt 
vær. Det 
utnytta me
godt med å 
fryse vatn, ake 
og forme 
snøen.

Smelting av is og leik i snø

I progresjonsplanen står det at barna skal oppleve Arbeid med ulike størrelsar og formar (døme ; sirkel, rektangel, trekant.)



Venskap og fellesskap



Leik og læring 
i eit
inkluderande
fellesskap



Bro-bro 
brille……



Sansing 
Gjennom arbeid med fagområdet 
skal barna få sanse, oppleve, 
leike, lære og skape med kroppen 
som utgangspunkt 
(Rammeplanen, 2017, s.49). 


