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Progresjonsplan:
Alle barnehager må forholde seg til Rammeplan for barnehager og vi har fått ny rammeplan fra august 2017. Den er et arbeidsredskap for styrer, pedagogisk ledere og øvrig
personalet. Vi er bevisste på de 7 fagområdene som barna skal ha erfaringer fra og fletter dem inn i de satsningsområdene vi jobber med. Derfor vil vi fremheve at
barnehagens arbeidsmåte i stor grad er tverrfaglig. Aktivitetene i barnehagen skal bidra til progresjon for barna. Barna skal oppleve at hvert barnehageår innebærer nye
opplevelser og erfaringer, samtidig som noe gjentar seg. Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i hva Rammeplanen sier om barnehagens innhold.
Barnehagen skal gi barna opplevelser som skaper mestring, tilpasset deres alder, modenhet og individuelle utvikling. Arbeidet vårt vil, så langt det er mulig, tilpasses det
enkelte barn. Progresjonen skal følge barnet!
Fagområdene
1-2 år
3-4 år
skolestartere
Kommunikasjon, språk
og tekst
Tidlig og god
språkstimulering er en
viktig del av
barnehagens innhold.
Kommunikasjon foregår i
et vekselspill mellom å
motta og tolke et
budskap og å selv være
avsender av et budskap.
Å få varierte og rike
erfaringer er avgjørende
for å forstå begreper.
Kropp, bevegelse, mat
og helse
Gode vaner som tilegnes
i barnehagealder, kan
vare livet ut. Vi vil legge
til rette for at barna
opplever
bevegelsesglede,
matglede, mentalt og
sosialt velvære samt

Førskolegruppe

Rim, regler og sanger.
Enkel dramatisering.
Billedbøker og pekebøker lett tilgjengelig for
barna på avdelingen.
Oppleve glede ved å bli lest for.
Aktiv bruk av språk –
verbalt og nonverbalt.
Gjensidig samhandling.

Vente på tur. Fortelle noe for en liten
gruppe.
Høytlesing fra billedbøker og eventyr.
Rim og regler, leke med språket.
Bruke preposisjoner, adjektiv, overbegrep og
fargenavn.
Språkleker – lytteaktiviteter, ”kims lek”,
bruk av taktil sans og ”lydleker” med rim.
Øve på å løse konflikter o.l ved bruk av ord
og samtale.
Bruke setninger på inntil 4 ord i riktig rekkefølge.

Bruk av språkleker og ”Språksprell”.
Rime og lage gåter.
Gi barna kjennskap til alfabetet og skrevet tekst.
Spille spill med regler og turtaking.
Bruke skrivedans og lære å skrive eget navn.
Høytlesing fra fortsettelse bok.
Sanger med flere vers.
Uttrykke seg muntlig i gruppe og en til en.
Oppmuntre til å fortelle om opplevelser og
erfaringer, og sette ord på følelser og meninger.
Presentere noe for de andre i barnegruppa, f.eks
tegninger, leker.
Bruk av IKT- finne informasjon.

Lek og bevegelsesglede ute og inne, balanse
lek og grunnleggende bevegelser.
Tumlelek, lek med ball, puter og madrasser.
Turer i nærmiljøet, bevege seg på ulike
underlag.
Ute i frisk luft hver dag.
Utvikle et positivt forhold til mat og måltider,
aktiv deltakelse ved måltidene.
Bli kjent med egen kropp. Nok ro og hvile.
Gode stellesituasjonen og god hygiene.

Bruke kroppen aktivt både inne og ute i
naturen og oppleve glede ved det. Nye
utfordringer ved å gå på lengre turer.
Få erfaring med uteaktiviteter i alle
årstidene.
Forskjellige aktiviteter, f.eks klatre i
klatreveggen, gjennomføre hinderløype,
enkle regelleker.
Finmotoriske aktiviteter som klipping,
liming, perling osv.
Gode matvaner og tilbereding av egen mat.

Gode erfaringer ute i naturen og med å utfordre seg
selv. Tur til alle byens 7 fjell.
Fysisk aktiviteter med sanseløype, klatre og
balansere og mestre risikofylt lek
Beherske av- og påkledning og holde
orden i egne klær.
Selvstendighetstrening.
Kjenne til elementer i et sunt kosthold og delta på å
lage mat. Tørre å smake på ny og ukjent mat.
Ha et forhold til personlig hygiene. Overnattingstur på
slutten av året.

Bruke språket aktivt
Benevne det vi gjør
Bruke konkreter
Småprat ved stell og ved måltider

Samtale ved matbordet. Lytte til hverandre.
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fysisk og psykisk helse.
Kunst, kultur og
kreativitet
I barnehagen skal barna
få estetiske erfaringer
med kunst og kultur i
ulike former og
organisert på måter som
gir barna mulighet til
utforsking, fordypning og
progresjon.
Natur, miljø og
teknologi
Naturen gir mangfold av
opplevelser og aktiviteter
til alle årstider og i all
slags vær.
Naturen er en kilde til
skjønnhetsopplevelser.
Vi skal legge til rette for
nysgjerrighet på
fenomener og gi
erfaringer med bruk av
teknologi og redskaper.
Etikk, religion og
filosofi
Barnehagen bidrar til å gi
barna kunnskap om,
erfaring med og
opplevelse av kristen tro
og tradisjon. Vi vil bidra

Gjøre barna kjent med å bruke ulike

formingsmaterialer som
tegneblyanter,
malerpensel, fingermaling.
Forme i sand og snø og modellerkitt.
Legge til rette for utvikling av
fantasi og skaperglede.

Spille og lage musikk og legge til rette for dans
og bevegelsesglede.
Høre og dramatisere eventyr
Mye utelek og tur i nærområdet. Gi erfaring
ved å være ute i ulikt vær og ulike årstider.
Se på dyr i nærområdet og se på bilder av
kjente dyr og bli kjent med hvilke lyder de
lager.
Utforske barnehagens uteområde.

Enkle og gøye eksperimenter
Lek med byggeklosser og ulike former og med
naturmaterialer

Empati, det å være god mot seg selv og andre.
Lære å forstå begrepene: lei seg, glad og sint.
Oppleve seg sett, hørt og forstått. Finne glede i
samvær og samspill med andre barn.
Begynnende forståelse for: «Min og din»
Synge bordvers, morgenbønn og velsignelse

Selvstendighetstrening- av og på kledning,
lære gode rutiner i forhold til håndvask og
personlig hygiene.
Formingsaktiviteter som f.eks tegning, maling,
veving.
Sanger, bevegelsessanger.
Spille på instrumenter.
Lytte, danse og bevege seg til musikk.
Dramatisere enkle fortellinger.
Lytte til eventyr og bøker.
Få øvelse i å bruke fantasi og kreativitet
gjennom skapende virksomhet og den frie
leken/rollelek.
Gi barna et forhold til kunst og kultur gjennom
besøk på utstillinger, teater.
Lære om skiftningene i naturen gjennom
årstidenes gang og lære om vær og temperatur
Studere/iaktta ting i naturen
f.eks. planter, trær, insekter, fugler, frosker.
Lære om tid, dager og måned.
Få kjennskap til bruk av tekniske
hjelpemidler som f. eks
kjøkkenmaskin, musikkspiller,
datamaskin, tekniske leker og
lære hvordan teknikk kan brukes i
lek og hverdagsliv. Lære om kildesortering
Fakta om ville dyr og bondegårdsdyr.
Lære om og øve på brannvern.
Konstruksjonslek av ulikt slag
Respektere andre.
Se egne og andres følelser og behov, hjelpe
hverandre.
Si positive ting til hverandre. Bruke Grønne
tanker glade barn.
Hevde seg selv og sine egne behov.
Utvikle evne til å løse konflikter.
Få innsikt i egen og andre kulturer.

Lære seg og fremføre sanger og drama med foreldre
som publikum.
Kjennskap til å blande og bruke primærfargene i
skapende arbeid.
Bruke ulikt materiale og ulike teknikker.
Ha et kreativt forhold til musikk og
tekst gjennom for eksempel å skape
egne sanger og fortellinger.
Kjenne igjen følelsesuttrykk i musikk,
drama og kunst. Turer til biblioteket.

Jobbe målrettet mot å ha et adekvat blyantbegrep.

Finne og lære om insekter og små kryp.
Vite hvordan vi ferdes i naturen.
Kunne kle seg etter været.
Kjenne igjen former ute i naturen
Kjenne navn på de vanligste trær og planter i
nærmiljøet.
Øve ferdigheter i bruk av digitale verktøy,fotoapparat
Få erfaringer med fagene fysikk, kjemi og biologi.
Brannvern
Begynnende forståelse for begrepet
” bærekraftig utvikling”, kjærlighet til naturen,
forståelse for samspillet i naturen og mellom
mennesker og natur
Kunne uttrykke tanker/spørsmål og
være nysgjerrig på livet.
Føre enkel samtale om etiske leveregler, respekt og
toleranse.
Respektere og akseptere mangfold.
Ha klare forventninger om å bli sett,
hørt og forstått av omgivelsene.
Begynnende forståelse for den enkeltes rettigheter
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til å utvikle interesse og
respekt for hverandre og
forstå verdien av likhet
og ulikheter i et
fellesskap.

Markere høytider og høre enkle Kristne
fortellinger

Nærmiljø og samfunn
Styrke kunnskap om og
tilknytning til
lokalsamfunnet, natur,
kunst og kultur,
arbeidsliv, tradisjoner og
levesett.

Bli trygg og kjent inne og ute i barnehagen
Opprop i barnehagen i dag, lære navn på
voksne og barn.
Skape tilhørighet til hverandre som gruppe.
Enkle oppgaver som å legge ting i hylla, rydde
etter maten.
Tur i nærområdet og se hva som er her.
Besøke kirken

Antall, rom og form
Fagområdet omfatter
lekende og
undersøkende arbeid
med sammenligning,
sortering, plassering,
orientering, visualisering,
former, mønster, tall,
telling og måling.Vi skal
oppdage matematikk i
dagliglivet, i teknologi,
natur, kunst og kultur.

Kategorisering ved rydding
Møte ulike former gjennom puslespill, puttekasser
og klosser
Konstruksjonslek
Navnesanger og tellesanger
Fortellinger med liten, mellom og stor.

Utvikle evne til å stille spørsmål,
resonnere og å undre seg.
Rom for samspill.
Gi barna kjennskap til Kristne høytider,
fortellinger, sanger og tradisjoner.

og likeverd.
Kjenne mennesker er forskjellige og har ulike
forutsetninger og vise respekt for det.
Gi barna kjennskap til Kristne høytider, sanger
fortellinger og tradisjoner.
Ansvar for "Lucia"-feiring

Lære navn på veien vår, stedet og huset vårt.
Besøke kirken og idrettsplassen og gå turer i
nærområdet.
Følge med på arbeidet med ny vei forbi
barnehagen.
Erfare at de selv og andre er med på å
påvirke og at alle er viktig for fellesskapet.
Erfare at egne handlinger kan påvirke andre.
Lære å inkludere andre.
Lære om Stefanusbarna
Rydde leker
Hjelpe til med enkle oppgaver, bidra til
fellesskapet ved å hjelpe til.
Øve på å telle gjenstander, barn osv.
Bli kjent med tall.
Bli kjent med matematiske begreper som
trekant, sirkel osv.
Utforske former og mønster.
Lære begreper som over, under, oppå, ved
siden av.
Bygge med klosser, konstruksjonslek.
Spille spill.
Kjenne igjen de vanligste
fargene og vite hva de heter.
Erfare bruk av måleenheter i hverdagen.

Bli kjent i nærmiljø og på nær skolen
Besøke kirken og andre institusjoner i nærmiljøet Delta
på Stefanusprosjekt lære om barn i søppelbyen i Kairo,
få forståelse for hvordan hjelpe noen som er langt unna.
Stille spørsmål, samtale og filosofere
rundt livet.
Bruke sansene til å utforske nærmiljøet og verden
omkring oss.
Vite hvor en selv bor og kunne gateadressen sin.
Ha hørt norske og
nordnorske/samiske eventyr

Markere samenes nasjonaldag
Rydde i eget rot, kategorisere og sortere.
Ha kjennskap til tallrekken og enkle
regnestrategier og matematiske begreper
Kjenne til ukedagene, måneder og de forskjellige
årstidene. Kjenne til klokka og tid.
Kopiere og lage mønster.
Kjenne til motsatte begreper som
størst – minst, yngst – eldst osv.
Bli kjent med måleenheter
som meter, cm, grader, liter og bruke ulike
måleredskaper som termometer, måleband som de
kan bruke når de baker og måler.
Kunne orientere seg i enkle kart, eks skattejakt.
Få grep om begreper
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Barnegruppen 2017-18 Bedehusbarnehagen
2012 Førskolebarn

2013

2014

2015

2016

Leonard

Susanne

Milly

Julian

Benjamin

Mikael HG

Pauline

Isac

Axel

William

David

Elisabeth

Simon

Jesper

Tuva

Samuel G

Angelica

Sakarias

Isabell

Johanne

Øyvind

Mikael L

Samuel T

Ingrid

(Sara)

Simone

(Filip)

Sara Ambrosia

Amalie

( )

Olav

Lydia Abigail

Johan

Leona Cornelia
Lars Andreas
Avia Louise
Ada

Gartneriet
25

Knøttene
10 (12)
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Hjelpemidler som brukes gjennom hele barnehageåret og som bruker igjen fra år til år.
-

Barnehageloven
Rammeplanen og temahefter knyttet til denne
Årsplan for Bedehusbarnehagen
Avdelingsvise månedsplaner
Progresjonsplanen
Veileder minoritetsspråklige barn
Grønne tanker glade barn (Sosial kompetanse og
selvhevdelse)
Grep om begreper (språk)
Tarkus og vennene hans (trafikkopplæring)
Eldar og Vanja, (brannvernopplegg)
Mattemaur (matematikk)
Flanellograf

-

Sangkort
Språksprell(språk)
Skrivedans (forberedelse til skrive)
Observasjonsskjema
Formingsmateriell
Biblioteket
Internett
Bøker og sangbøker
Naturmateriale
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