
 

 

 

 

 
Tema-hjul 2020 – 2021 – pedagogisk verktøy for personalet, og pedagogisk oversikt for foresatte 

Tema  IBS (Inkluderende barnehage og 
skolemiljø) med barnekonvensjonen i 
fokus. Barns beste: Holdninger – 
Kunnskap -Ferdigheter 

Verktøy: Snakkepakken 
 
Språkfokus året rundt 

Realfag med delmål Merkedager/spesielle dager: 

August: 
Tilvenning 

Bli kjent og føle trygghet i gruppen og 
barnehagen.  

Språkfokus: 
• Hus, rom 
•  Møbler 
•  Familie 
•  Spørreord 
•  den og det, en, ei og et 
 

Månedens eventyr: Fortellinger 
 

Barns utforskning og lek Ferdige matpakker   
Plandag 13. og 14.aug  

September: 
 
Høsting 

Bli kjent å føle trygghet i gruppen og 
barnehagen.  
–omtanke for hverandre. De som er 
syke å trenger ekstra støtte 
 
Leker fra snakkepakken: 
Føle-lek fra månedens eventyr 
Ulv 
Kurv 
 saftflaske 

Språkfokus: 
• Kropp 
•  Leker 
•  årsak og virkning 

 
Månedens eventyr: Rødhette 

 
• Naturfag: turbingo 
• Farger i naturen 

 
Mål: Bli kjent med naturen og 
bærekraftig utvikling 

Oppstart for smøremåltider. (Korona?) 
Foreldremøte 10.sept 
 
 
 
Nasjonal brannvern uke –uke 38 
"Bestiller" brannbilen 

Oktober: 
Snøen kommer 
 

Respektere andres eiendom. Spørre om 
lov  
 
Dagsrytmen og rutiner 
 
 
 

Språkfokus: 
• Klær 
•  Farge 
• Lengde 
•  høyde 
• Substantiv og verb 

 
Månedens eventyr: Gullhår 

• Lage film 
• Høste 
• Finne informasjon 
• Reflektere 

Mål: lære om hvor man finner 
info gjennom teknologi og 
reflektere sammen 

Høsttakkefest 
"gammelunge fest" 
Realfagsuke-høst 
 
 
 

November: 
Mørketid 
Adventsforberedelser 

Lytte til hverandre 
Stavelser og klapp 
Mat og frukt i pose 
På handletur 

Språkfokus: 
• Mat 
• Preposisjoner 
•  rimord 

 
Månedens eventyr: 

 Musa som fikk en nøtt i hodet 
 Løven og musa 

• Forskjellige smaker 
• Lage såpeboblebilde 

Forsøk: luftshow s 30-33 i Berta 
på nye eventyr 
Mål: utforske og 
eksperimentere med såpe, 
vann og farger 
 

Foreldresamtaler 
Juleforberedelser 
 
 

Være forbilde Konstruere 
øvingsarenaer 

Rim og regler 

Dukketeater 

Autoritativ 
voksen 

Selvhevdelse: 
Kunne hevde 

seg selv og 
egne 

meninger  

Selvfølelse: Å 
oppleve 

egenverd 

Selvkontroll
: kunne 

tilpasse seg 
ulike 

situasjoner 

Prososial: bry 
seg og hjelpe 

andre 

Holdninger 

Kunnskap 

Ferdigheter 

Empati: 
Kunne leve 

seg inn i 
andres 

situasjon 



 

 

Desember: 
Advent 
 

Inkludere hverandre 
Leker: 
Julegavene 
Trylleis 
 

Språkfokus: 
• Advent 
•  Jul 
•  Vinter 
•  Rekkefølger 
•  tallord 

 
 
Månedens eventyr:  

 Pepperkakemannen 

• Former 
• Pepperkaker i 

former 
• Form på lussekatter 

 
 
Mål: utforske og gjenkjenne 
egenskaper ved ulike former 

Julegrantenning 1.12 
Luciafest-Vassbruna 14.12 
Foreldregløgg-Akka 14.12 
 
 
 

Januar: 
Snø, is og sola 

Å dele med andre, demokrati 
 
Eventyrpuslespill 
 

Språkfokus:  
• Nytt år 
• Størrelser 

Leke med vokalene: u,v,æ,ø og å 
 
Månedens eventyr:  

 Bukkene Bruse 

• Vann i ulike former, 
og ulik størrelse 

• Tetthet i vann 
• Lage islykter 

 
Forsøk: Berthold på besøk s 12-
15 
Berta på eventyr 
Mål: utforske og 
eksperimentere med 
naturfenomener 

Fagdag 4.1 
 
Solfest 27.1 
 
 
 
 

Februar: 

Karneval 

Utkledning -
ansiktsmaling 

 

Inkludering: del med andre, være 
sammen 

Leker: Fjærblåselek, katt og mus,  

Språkfokus:  

• Karneval 
• Fastelavn 
•  skogstur og temperaturer 

 

Månedens eventyr:  

 Skinnvotten 

• Bruke bluebot 
• Barna 

programmerer 
personalet til å kle 
på seg uteklær 

Mål: utforske og undre seg 
sammen over teknologi 

Realfagsuke- vinter 

 

Pysjfest - foreldre kafè SU 

Mars: 
Påskeforberedelser 
 
 

Alle er like mye verdt, ikke døm på 
forhånd 
 
Leker:  
Fies kveldslek 
Madrasstårn 
Tegnefortellinger: katten, prinsessen 

Språkfokus:  
• Tid 
• Vær 
•  Mønster 
•  sammensatte ord 

 
 
Månedens eventyr: 

 Prinsessen på erten 

• Tegneblyanter 
• Stearin 
• fettstifter 
• kullstifter 

 
Forsøk: mammas drageskrift-
tegne med stearinlys s 16-19 i 
Berta på nye eventyr 
Mål: få kjennskap til 
forskjellige tegneredskaper 

Foreldresamtaler 
 
Påskebuffet 
 
Påskeforberedelser 
 
 

April: 
Påske 
Vår –så frø 

Lekevenner: Hvordan er vi en god venn? 
 
Leker: Fløy en liten blåfugl 
Fuglen i fuglekassa 
Fjærkile-lek 

Språkfokus:  
• Fugler 
• likelyding og verb 

 
 

• Fugler på 
fuglebrettet  

•  lage fuglemat 
• Så frø 

Påskebuffet 2.04 
 
 
 



 

 

Månedens eventyr:  
 Gruffalo 

Mål: Kjennskap til 
forskjellige fugler i 
nærmiljøet 

Mai: 
Nasjonaldag 
 

Hjelpe hverandre 
 
Leker: 
Smaksprøver 
Frukt i pose 
Åtte føler og smaksboller 

• 17-mai 
• Riktig og galt 
• Insekter 
• Vekster 

Månedens eventyr:  
 Den lille røde høna 
 Høna som gikk til Dovrefjell 

• Planter 
• Jord 
• Oppdage at naturen 

får farger 
 
Mål: Kjennskap til livssyklusen i 
planter 

Overnatting for skolestarterne 
 
Så frø 
 
17-mai kos 
 
Tannhelse-besøk av Bronto 
Fagdag 14.05 

Juni: 
Sommer-aktiviteter 
 
 
 

Finne trygghet i nye situasjoner 
 
Leker:  
Lek med vann 
Geitekillingens fiskelek 
 

• Sommerårstiden 
• Ferie 
• Antall 

 
Månedens eventyr:  

 Bukkene Bruse 
 Geitekillingen som kunne telle til 

ti 

• Lage kart 
• Rom og 

romforståelsen 
 

Mål: Barna bruker kroppen og 
sansene til å utvikle 
romforståelsen 

Ferdige matpakker 
 
Avslutning for skolestarterne, foreldre og 
personalet. 
 
Førskoledag i skolens regi. 
Fagdag 18.06 
Vasking av leker, skuffer og skap, og 
rydding 

 

Refleksjoner 

Film 

Fortellinger 

Rollemodeller 

   
 

Rim og regler 


