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SPIREN BARNEHAGES VISJON   

  

Sammen på veien 

tro – kompetanse - danning 

Vi er alle medvandrere på veien gjennom livet, og vi ønsker å ha felles mål både i forhold til tro, 

kompetanse og danning.  

Tro skapes ved at barna blir gitt såkorn av det kristne budskapet. 

Kompetanse skapes ved lek, læring og samhandling, og det gir kunnskap, holdninger og 

ferdigheter. 

Danning skapes gjennom veksling av kunnskap og kultur mellom voksen og barn.  

 

SPIRENS MÅLSETTING 

Barna er som små spirer som trenger kjærlighet, omsorg og grenser for å utvikle seg. 

Verdigrunnlaget til Spiren er hentet fra Bibelen. I 1. Mosebok står det at Gud skapte alt, fra 

naturen til mennesket. Gud skapte mennesket i sitt bilde, til mann og kvinne skapte han dem. Vi 

vil at barna skal få et positivt selvbilde, la dem bli glad i seg selv og sin neste. Videre i Johannes 

3,16 står det: ”For så høyt har Gud elsket hvert enkelt individ at han gav sin sønn Jesus, for at 

hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”. Gud har gitt liv, og dette livet vil 

vi gi til barna. La dem bli kjent med- og trygge på ham. 

 

I barnehagen ønsker vi at alle barna kan utvikle seg åndelig, sjelelig og kroppslig. Vi har som mål å 

gi alle barn opplevelser og utfordringer tilpasset hvert enkelt behov. Vi ønsker å formidle et syn 

på barn som er preget av at barn er en ressurs, de kan mye, de har mye glede. Barn har noe å 

tilføre hverandre og oss voksne. Vi vil legge til rette for at barna blir selvstendige, skapende 

mennesker, med evne til å ta vare på seg selv og andre. 

 

PLANLEGGINGSGDAGER  

Personalet har 5 planleggingsdager pr. år til rådighet. Datoene for disse er: 

9. august  2021 

22.oktober 2021 

3.januar 2022 

19.april 2022 

27.mai 2022 

 



August og september 

Tema: Bli kjent, kjæledyr 

Forslag til aktiviteter (Hva) og arbeidsmåte (hvordan) 
 
- Lage bursdagskalender som hus med bilde av familien og eventuelt kjæledyret. Hver måned har 

sin farge. Eget familiehus på liten avdeling.  

,  
- Rytmeøvelse: Klappe navnene 
- Fokus på at vi er skapt i Guds bilde 
- Synge navnesanger i samlingsstund, telle barn på avdelingen. Bli kjent-leker 
- Når barna skal bli kjent med hverandre kan barna få snakke om kjæledyret de har, og vi kan ta  ta 

utgangspunkt i disse dyrene, se bilder og lese bøker om disse dyrene. ta med kjæledyret sitt i 
barnehagen. 

- Gi god tid til å leke både ute og inne. voksne som er lekne og viser interesse for det barnet er 
ooopptatt av. hvert barn får oppmerksomhet fra de voksne.  

- Nye barn får sin primærkontakt. 
- Høste poteter, lage middag 
- Henge opp grønne presset blader på treet i garderoben. 

 
 

- Bibelhistorier som handler om dyr: Feks om 
skapelsen. Noas Ark. Eselet som kunne snakke.  Om 
himmelen: løver og lam skal leve sammen. 
Vi har forvalteransvar overfor dyr. (Se Salme 8, v.7-
10)  

 
 
 
 
 
 

- Kroppen er min (Eget opplegg i femårsklubben.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mål:      
 

- Bli kjent med barn og voksne på avdelingen. Tilpasse rutiner og organisere tid og rom som 
etablerer trygghet, omsorg og tilknytning. 

- Barna skal kjenne seg verdifulle, bli sett og hørt. Barns medvirkning. 
- Voksne skaper tillit hos barna. vi er autoritative, trygge, tydelige, kjærlige og empatiske 

Ønske om å gi  barna et positivt selvbilde. 
- Vi formidler at alle er like verdifulle og at vi er skapt i Guds bilde. 
- Legge til rette for et inkluderende fellesskap. 

Rammeplanen: ”Forebygge mobbing ved å fremheve empati og å respektere at vi er forskjellige.”  
- Rammeplanen: ”Legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være 

sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.” 
-  

 

Månedens bibelvers:  
 

 ”Jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.” (Matteus 28,20) 
 

Forslag til rim, regler og sanger:  
 

- Vaskesang: (Mel: Fader Jakob) Vaske hender vaske hender såpe på, såpe på vaske alle 
fingre, vaske alle fingre , tomler og, tomler og. 

- Vaskeregle: Ta litt såpe og litt vann. 
- Liten jeg? Jeg er akkurat stor nok, fyller meg selv fra øverst til nederst, er du større enn deg 

selv kanskje 
-  Det satt to katter på et bord. 
- Jeg vil ha en liten hund. 
- Jeg er en liten undulat. 
- Bli med-dansen (Stina Talling) 
- Bli kjent-sanger. 
- Jeg blir så glad når jeg ser deg. 
- Vil du vite hvordan det låt da Gud skapte alle katter? (x2) 

Det sa mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau (x3) da Gud 
skapte alle katter. (alle hunder, fisker osv) 

 
 

 

 

 

 



September 

Tema: David og Goliat, ville dyr 
Forslag til aktiviteter (hva) og arbeidsmåter (hvordan): 
 

- Dans  (lage dans til Lisa Børuds sang om David) 
- Lage slynge og bruke papirbiter som ammunisjon. 
- Lage masker (ville dyr). 
- Lage dyrepark/jungel av plastlekedyrene. 
- Lage veggdekor som viser temaet. (grønne stoffer på veggen/male på vinduene) 
- Lage fellesbilde. (jungelbilde) 
- Ta med et kosedyr hjemmefra.  
- Lage jungelmiljø for å inspirere til lek.  
- Dramatisere historien om David. 

 

  Mål:       
 

- Vise barna at vi kan alltid stole på Gud (når vi har 
Gud “på vårt lag” er vi på vinnerlaget.) 

- At barna lærer forskjell på tamme og ville dyr, hvor 
dyrene bor og hva de spiser 

- “I barnehagen skal barna oppleve en stimulerende 
miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 
utforske, lære og mestre.” (Rammeplanen 
01.08.17, s. 22 ) 

- Fysisk aktivitet: Bevegelse og glede (lage dans til 
sangen om David) 
 

      
 

           Månedens bibelvers:  
 

       ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.” (Fil 4,13) 
 

          Forslag til rim, regler og sanger:  
 

Sanger: 
- Jeg er en superhelt (soul Children) 
- David og Goliat (Bjarte Leithaug, fra cden “skal vi 

være venner”?) 
- Minstemann, minsteman. I Guds rike er det ingen 

større enn han. 
- Du er du og du duger.  
- Om jeg er liten eller stor 
- Hvem er jungelens konge? 
- David (Lisa Børud) Gjerne lage en dans til. 
- Året rundt: September (Alf Prøysen) 

Regler:  
- Ormen den lange  
- Epler og pærer (Gud, du har skapt alle epler og pærer. Når de blir modne så faller de 

ned. 123) 
- Høsten kommer  

 
 

 



Oktober  
Tema: 

Foreldres yrker 
Forslag til aktiviteter (hva) og arbeidsmåte (hvordan) 
 

- Snakke om temaet i samlingsstund. ’ 
- Kategorisere på en enkel, forståelig måte. (Eksempler: Yrker som er ute, yrker inne, yrker 

der man jobbe mer mennesker eller ting, yrker der man jobber med å lage ting eller hjelper 
andre.) 

-      Printe ut bilder (enten ekte mennesker eller tegninger) av yrker som er representert. Henge 
opp. Snakke om i samlingsstund. 

-     Spørre om noen av foreldrene som har praktiske yrker vil komme på besøk og 
fortelle/demonstrere. 

 
-     Ha aktiviteter 
i tilknytning til 
dette. 
(Eksempler: 
Kokk, lage mat 
med eller for 
barna. Fokus på 
sunt kosthold, 
evt kulinariske 

retter. Snekker – spikre. Optiker – ha ”synstest” (Dette har man på treårskontroll. Bruke 
morsomme briller der den ene brillen er dekket til, vise ark med ulike figurer) 
Sykepleier/lege – sykehus, maler – male, sekretær/kontorarbeid – ta i bruk tastatur osv. 

-        Rollelek der man lager en liten ”by” med ulike funksjoner. 
-     Femårsklubben/gruppe med barn kan besøke noen på jobb. Evt ekskursjon til en 

arbeidsplass, selv om ikke foreldrene representerer denne.(Tago, bondegård eller lignende) 
-        Snekre små hus og male. (to yrker representert) Evt male melkekartong. Lage by med ulike 

funksjoner av melkekartonger, (sykehus, buss m/hjul av korker, skole, osv...)  
-        By av duplo/lego. 
-        Papirdukker med ulike yrker. Se eksempel: melissadough-aktivitetsbok-med-klistremerker-

yrken-1.jpg (1000×865) (sprell.no) Klippes ut og brukes i rollelek. 
- Klær/uniformer – vise og gjette hvem som har hvilket tøy. 
- Utkledning. 
- Leke politi og røver.  

Reflektere: Finnes det “gode og dårlige yrker”? (Er 
”røver” et yrke? Sammenligne med tolleren i Bibelen 
som stjal, og ble snill da han møtte Jesus. Hvem hører 
på grønn og rød bamse?) 

- Fokusere på at det ikke er hierarki. Alle mennesker er 
like mye verdt uansett hvilket yrke de har. Viktig å ikke 
fremheve noen yrker som bedre enn andre. Alle barn 
skal føle stolthet over sine foreldres yrker!  

- Sammenligne med Kristi legeme. Vi er en kropp med 
ulike lemmer, alle har en viktig funksjon, selv om ikke 
alle er  like synlige. Stilig at vi er forskjellige og kan 
utfylle hverandre og hjelpe hverandre i et samfunn. 

- Jesus er like glad i alle! 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sprell.no/produktbilder/2016/zoom/melissadough-aktivitetsbok-med-klistremerker-yrken-1.jpg
https://www.sprell.no/produktbilder/2016/zoom/melissadough-aktivitetsbok-med-klistremerker-yrken-1.jpg
https://www.sprell.no/produktbilder/2016/zoom/melissadough-aktivitetsbok-med-klistremerker-yrken-1.jpg


 
- Fortelle om ulike yrker i Bibelen: Fiskere, tollere, 

bønder. 
Sakkeus - tolleren, Peter – fiskeren. Paulus – 
teltmaker (for de viderekomne: Hva er en 
teltmaker? Hva er teltmakermisjon?) Josef og 
Jesus – snekker,  Sakarja – prester, David – 
gjeter og konge 

- Den barmhjertige Samaritan. (representanter for 
ulike yrker gikk forbi) 

- Den gode hyrde/gjeter. Såmannen. 
- Bruke boka ”Jesus forteller” (Lignelser for barn) 

 
 
 
Refleksdag: 
- Tarkus-samling, med tema refleks 
- Refleksløype i salen 
 
- Lage julegaver og evnt handle på bruktbutikken 
 

  Mål:      
 

-       Barnehagen skal bidra til kunnskap og erfaring med lokale tradisjoner og yrker.  
(Rammeplanen) 

-        Barn og foreldre skal bli møtt med interesse, på en likeverdig måte.  
-        Barnehagen ivaretar foreldrenes rett til medvirkning og arbeider i nært samarbeid og 

forståelse med foreldrene. 
-        Vi observerer og mottar informasjon om barnas livssituasjon. (foreldres yrker) 
-        Yrket kokk: Ha måltider og matlaging som bidrar til matglede og sunne helsevaner. (ifb 

yrket kokk) 
-       Fremme bevegelsesglede og motorisk utvikling, (eks.politi og røver) delta i lek og     

  aktivitet som gir opplevelse av å være en del av fellesskapet. 

                       -        At barna vet hvor viktig det er med refleks. 

 

Månedens bibelvers:  
 
“Hver den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge.” (Salme 25,12) 
 

Forslag til rim, regler og sanger:  
 

-  Jesus elsker alle barna/alle voksne 
En bussjåfør, en bussjåfør 
-  Byggmester Bob 
- Gubba Noa (”Så kom doktor Brille...”) 
- Bake kake søte 
- Pepperkakebakesangen” 
- Ro, ro ro din båt (kaptein) 
- Ro ro til fiskeskjær 
- Min far han er barber, fallera  
 

 

 

 



November  

Tema: Indianere 

Forslag til aktiviteter (hva) og arbeidsmåter (hvordan): 
 

- Lage indianertelt (tipi), av bambusstenger og tøy.  
- Lage indianerkostyme/hodebånd. (har liggende på Hvitveisen og på Tareskogen) 
- Lage indianernavn som beskriver barna. Male dem i ansiktet. Lære dem indianerhyl (om vi 

tør) Rollelek. Lage pil og bue. (ikke spiss ende) Leke jakt i skogen eller barnehagens 
område. 

- Leke Bjørnen sover. (indianere som går rundt bjørnen) 
- Tove ull. Lage sitteunderlag. (de største barna) Lage 

fiskestang.  
- Gå til lavvoen på vaglen, leke indianer der. Brenne bål. 

Steke maiskolber/poppe popkorn på bål. 
- Lage perlekjede til å ha rundt pannen. 
- Ha varm lunsj med spennende navn (Bøffelburger, 

pumapølser, bakt potet med bjørnekjøtt osv) 
- Bravoleken. (indianertema) 
- Snakke om Pochahontas. Hun ble kristen.  
- Se Hiawatha  (23) Hiawatha - YouTube 

(Snakke om innholdet. (Han går på jakt, og møter en bjørn som 
forfølger ham, men får hjelp av andre dyr å komme trygt tilbake til 
kanoen sin.) Tema: hjelpe hverandre i fare. Følelser. Sinne (bjørnen) Nysgjerrig, utforskende, redd, 
lettet (Hiawatha) 

- Male på handlenett. Trykke med malestempel. Form: Fjær, sikksakk-mønster, potettrykk 
el.l. (til julegave) Finne pinner til juletre (se neste måned). 

- Snakke om å ta vare på naturen. Kildesortering, plukke søppel. Gjenbruk.  
- Sammenligne kulturer. 

 

  Mål:       
- Fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og 

gjensidig respekt. Oppleve at det finnes flere måter å leve på.  
- Vise hvordan vi kan lære av andre, fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og 

forskjeller (Rp s.9) 
- Bærekraftig utvikling: lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Fremme verdier, 

holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. 
- Gi et stimulerende miljø som støtter opp om barnas lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre. introdusere nytt tea, materialer 
og redsksaper.  

- Gi barna god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen. 
- Legge til rette for bevegelsesglede, matglede og matkultur.  
- Få estetisk erfaring med kunst og kultur i ulike former.  
- Oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet 

(sammenligning av kulturer) 
- Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne 

og uterom (indianermiljø) 
- Leke og eksperimentere med tall og telling. (indianersangen) 

 

           Månedens bibelvers:  
          “Sky det onde og gjør det gode, søk fred og jag etter den.” (Salme 34,15) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RZSeGxlm-GI


          Forslag til rim, regler og sanger:   
 

- En og to og tre indianere 
- Bjørnen sover 
- Jesus elsker alle barna  
- Han har den hele, vide verden i sin hånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desember 

Tema: Advent og jul  
Forslag til aktiviteter (hva) og arbeidsmåter (hvordan): 
 

- Ha adventssamling, tenne lys og trekke kalender. 
- Formidle bibelens julebudskap, ved hjelp av bøker, sanger og drama. 
- Synge julesanger. 
- Se filmer på youtube om Jesu fødsel m.m. 
- Øve på og framføre julespill for foreldre. 
- Bake julekaker. 
- Spise grøt. 
- Lage julepynt. 
- Pynte og gå rundt juletreet. Snakke om 

symbolikk.  
- Male gavekasser. 
- Julevandring for 4- og 5-åringer. 
- Barna pakker inn julegaver selv. 
- Juleverksted: Lage julekuler av 

vannballonger/ballonger blåst litt opp, ta lim, 
tråd og glitter rundt. Blir stivt når det tørker. 
Smelle ballongen og ta den bort.  
- Lage juletre av pinner. (funnet på tur i 
november) Lime på lerret. (Se bilde) 
 

 Mål:       
 

- Formidle Bibelens budskap om julen. 
- Formidle forventning og tradisjoner med å pynte fint til 

høytiden.  
- Oppleve skaper- og giverglede over å lage noe fint som 

kan gis bort for å glede andre 
- Bli kjent med ulike tradisjoner  

Rammeplanen: 
- “Gi barna kjennskap til og markere merkedager, 

høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven (...)” 
- “Samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk.” 
- “Formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker 

om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer. 
- “Få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former.” 

 

Månedens bibelvers:  
 

”I dag er det født dere en frelser i Davids by, Han er Kristus Herren.” (Luk 2,11) 
 

Forslag til rim, regler og sanger:  
 

- En krybbe var vuggen som ventet ham der 
- Jeg er så glad hver julekveld 
- Et barn er født i Betlehem 
- Nå tenner vi det første lys 
- O jul med din glede  

 

 
 



Januar 

Tema:  Geitekillingen som kunne telle til ti 
Forslag til aktiviteter (hva) og arbeidsmåter (hvordan): 

 

- Lese eventyret, se det på film. 

- Høre litt om forfatteren Alf Prøysen. 

- Lage båten og bruke dyr som barna kan leke 
med. 

- Fokus på telling.  

- Speile hverandre. 

- Lage geitekilling av Magic leire og ull. 

- Lage figurene i snø hvis det er mulig. 

- Lage dyr av kongler når vi er på tur. Leke 
eventyret. 

- Telle på ulike språk  
 

Mål:  

- Leke og ha det gøy mens vi lærer å telle og blir kjent med ulike dyr. 

- Få erfare med å lage ting med ulike materialer. 

- La barna utvikle sin matematiske kompetanse gjennom lek og hverdagsaktiviteter ”Barna oppdager 
og undrer seg over matematiske sammenhenger og utvikler forståelse for grunnleggende 

matematiske begreper.” (Rammeplanen)  
Månedens Bibelvers:  

 
                ”Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunn mot deg vare.” (Jeremia 31,3)  
Forslag til rim, regler og sanger:  

 
- Alle killebukkene på haugen sprang. 
- Blåmann, blåmann bukken min 
- Kjære Gud ta hånden min. 
- Min båt er så liten. 
- Fem små apekatter. 
- Vår Gud er så stor. 
- Om jeg er liten eller stor.  

 

 
 
 

 

 



Februar  
 

Tema: Barn i andre land og Mercy Ships  
Forslag til aktiviteter (hva) og arbeidsmåter (hvordan): 

 
             Lære om Mercy Ships: 

- Leke sykehus og tannlege. Bruke doktorutstyr fra barnehagen 
Voksne lager «sykehusmiljø» ved hjelp av tilgjengelige rekvisitter  
- Se filmer om «Fride på Skipet». Snakke om Mercy Ships i samlingsstund 
- Bruke fargebok. Ha samtalesirkler om å hjelpe andre 
- Fokus på empati og at vi er forskjellige, men like verdifulle. 
- Lære dans, språk og leker fra andre land 
- En voksen forteller fra et annet land (i Afrika). Smake på mat fra dette landet (invitere Theodosie og 
pensjonisten Torhild) 
  - Hva slags frukt kommer fra dette landet?·        
  - Fokus på at vi er forskjellige, men like verdifulle·         
  - Ha fokus på å utvikle empati: Gleden ved å dele for å 
hjelpe. 
  - Barnehagefest (istedenfor Karneval): kle deg til fest!! 
  -  Leke basar.  
  - Legge til rette for god lek,  feks sykehuslek  
  - Gjennomføre “flytur” til Afrika 
  - Bibelfortelling: Den barmhjertige samaritan. 
Dramatisere. Samtale om å hjelpe andre.  

 

Mål: 
 

- Barna få oppleve at barn i andre land ikke har de samme ting og muligheter som vi har 
lære barna å være takknemlig for alt vi har. Øve på å si takk når vi får noe.  

- “Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved 
å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gj        
ensidig respekt. Barn skal få oppleve st det finnes mange 
måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal vise 
hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barns 
nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller”.  
(Rammeplanen 01.08.17, s 9 ) 

- Lære om Mercy ships og deres arbeid med å hjelpe 
mennesker til et bedre liv. 

- Oppleve gleden ved å hjelpe og dele. 
- Lære hvordan folk lever i andre land. 

 

Månedens Bibelvers:  
 

- «Glem ikke å gjøre godt og dele med andre.» (Hebr 13,16).  
 

Forslag til rim, regler og sanger:  
 

- Vi kan dele dele dele du og jeg, dele av vår overflod. 
- Kjære Gud jeg har det godt. 
- ”Å-å-å-å hvor Gud er god mot meg,(x 3) Aldri skal jeg glemme hva han gjør for meg.  

2. Han hører når jeg ber han, hvor gud er god mot meg(x3)vAldri skal jeg glemme hva han 
gjør for meg.”  
 

           



Mars og april 
       Tema:     Mercy Ships (basar) Hakkebakkeskogen/klatremus og påske  

Forslag til aktiviteter (hva) og arbeidsmåter (hvordan): 
 

- Gjennomføre basar i beygynnelsen av mars. 
 

- Hakkebakkeskogen: Lese boken og synge noen av sangene.  
- Dekorere veggene med figurer fra 

Hakkebakkeskogen.  
- Bruke tre historier fra boken som utgangspunkt 

for rollelek. 
- De voksne spiller dukketeater for barna.  
- Se videoer fra Hakkebakkeskogen.  
- Lage revehale og reveører. 
- Rollelek i skogen. 

 
 
Påske: 

- Solkollens påskeopplegg  
- Samlingsstund/ påskevandring 
- Se Spiren påskefilmer 
- Lage påskepynt 
- Male egg. Gå på påskeegg-jakt 
- Påskefrokost 
- Så karse i pappkopp som vi pynter som kylling 
- MARKERE: 
-  Samefolkets dag, fastetid, morsdag, rockesokk-dagen 

 
 
 

Mål:   

              -    At barna lærer sanger fra Hakkebakkeskogen. 

-     At de kan gjenfortelle deler av historiene. 

-      At de får reflektert over hendelser som skjer i Hakkebakkeskogen. 

-      ”Opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.” (Rammeplanen, 2017) 

-     ”Får mangfoldige naturopplevelser,  og bruker naturen som arena for lek.” (Rammeplanen, 2017) 

-      ”Erfare størrelser i sine omgivelser og sammenligne dem.” (Rammeplanen, 2017) 

-      Får kjennskap til påskens budskap og ser sammenhengen mellom Jesus som gav oss nytt liv, og 
livet i naturen som spirer og gror. 

-      Hygger seg sammen med andre barn og voksne ved å spise påskefrokost sammen. 

-      Får prøvd ut ulike materialer når vi lager påskepynt og kunstverk. 

-      Får brukt sine kreative evner.  

-      Opplever skaperglede. 

 
 

Månedens Bibelvers:  



”For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå 

fortapt, men ha evig liv. ” (Johannes 3, 16) 

 

Forslag til rim, regler og sanger:  
 

- På Golgata stod det et kors.  
- En liten kylling i egget lå. 

 
- SPØRREREGLE 

av André Bjerke: 
”HVOR og HVA og HVEM og HVORDAN 
bodde i et hus ved Jordan. 
Men en dag var HVOR blitt vekk. 
HVA  var nesten hvit av skrekk. 
-Han er ikke kommet hjem! 
-Hvem? sa HVORDAN. -Hva? sa HVEM. 
HVA sa: -Hvor er HVOR blitt av? 
-HVOR er vekk! sa HVEM til HVA. 
-Kanskje HVOR er falt i Jordan! 
-Jordan? Hvordan det? sa HVORDAN. 
- Da kom HVOR med HVIS og sa: 
-Kan HVIS bo her? - Ja, sa HVA - 
-hvis HVIS vil! 
Nå er de fem: 
HVOR, HVA, HVORDAN, HVIS og HVEM.” 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



Mai 
Tema: 17.mai, Kristi Himmelfart, Pinse  
Forslag til aktiviteter (hva) og arbeidsmåter (hvordan): 
 

 

 

- Lære hvorfor vi feirer 17.-mai. 
- Lage 17.-maipynt. Perle 17.-maiblomst.  
- Lage granbarsirup som vi fyller på småglass fra IKEA, pyntet med 17.- mai-sløyfe. 
- Bruke blåbær, jordbær og pynte hver sin pavlova 
-  Rosarussen får kickoff, tar russeknuter og drar på tur til Kardemomme by.  
- Arrangere 17.-maifest: Gå i tog og synge” 17.mai-sanger”, spise pølser og is, leker; hoppe i sekk,  

kaste på blink, ringspill, sykkelløp, potetløp.  
- Se ”Evig og tro til Dovre faller”.  
- Bibelfortelling: Kristi himmelfart og pinse. 
- Dramatisere bibelfortellinger. 
- Male ild. 
- Bruke sansene våre til å oppdage og lære om hva som skjer i naturen på 

våren. 
- Lage seljefløyte.  
- Lage fuglerede av papptallerken. 
- Sette poteter i jorda.  

   

Mål: 
 

- Få kjennskap til hva 17.-mai er (grunnlovsdag, frihetsdag, barnas 
dag) ”Utvikle tillit til deltakelse i samfunnet.” (Nærmiljø og samfunn) 

- Kjenne til symbolikken med korset i flagget og hva det innebærer 
å ha respekt for flagget.              

- Lære ulike 17.-mai-leker. 
- Lære hvorfor vi feirer Kristi Himmelfartsdag.  
- Lære om Den Hellige Ånd og hvorfor vi feirer pinse  
- Gi de eldste barna ”noe ekstra” ved å arrangere rosarussefeiring og 

dra på overnattingstur til Kardemomme by.  
 
 
 

Månedens Bibelvers:  
               
                ”Den som tror på sønnen har evig liv.” (Johannes 3, 36)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Forslag til rim, regler og sanger:  
 
- Vi er en nasjon vi med. 
- Ja vi elsker dette landet. 
- Spiren barnehage hei,hei,hei 
- Halleluja, opphøy Jesus. 
 
- ”Oppfinner Olsen i 
oppfinnerland,  

finner opp mer enn en oppfinner kan.  
Nå har han funnet opp gafler med vanter og lyseblå 
kalosjer til elefanter.  
Snart skal han finne opp kåper til trær, så de kan stå 
ute i allslags vær.” 
 

- ”Poteten, poteten som vi grov opp i fjor,  
den legger vi i jord igjen fordi den skal bli stor igjen, 
 Poteten, poteten som vi grov opp i fjor.   
Poteten, poteten blir både far og mor.  
Snart henger tretten søte små potetbarn etter hver 
sin tråd. 
Poteten, poteten blir både far og mor.” 
 

- ”Lille persille i hagen står,  
lysegrønn kjole og krusete hår.  
Hvorfor så stille, lille persille?  
Kanskje du ville på ball i år?” 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Juni/juli 

Tema: Vann  
Forslag til aktiviteter (hva) og arbeidsmåter (hvordan): 

 - Forsøk med vann. Hva flyter/hva synker? 

- Tung og lett. 

- Vannspreder og svampekast. 

- Vanndag med vannballonger, vannpistoler og annen vannlek. 

 - Lage store såpebobler. 

- Sett frem ei stor balje med vann og se hva gjør barna med den. 

- Ta såpe på vannet når det regner. La barna røre frem skum med 
koster. 

- Aqua-fun: Byggesett med baner til å ha vann og båter i. 

   - Løfte isbiter med salt og tråd (google forskerfrø for mange 
eksperimenter) 
    
- Øve på sangeer og opptrinn til sommerfest og arrangere sommerfest for barn og foreldre i samarbeid 

med SAU. 
 

- Barna hjelper til med å vaske leker, feie, plukke søppel og rydde før sommerferien  
 

 

Mål:   
- Barna får eksperimentere med vann på ulike måter. 
- De får oppleve glede ved å leke med vann. 
- De lærer å iaktta og undre seg, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden.  

Månedens Bibelvers: 
 

”Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.” (Salme 37:5)  
 

Forslag til rim, regler og sanger 
- Når det stormer  
- Min båt er så liten 
- ”En er en og to er to. Vi hopper i vann, vi triller i sand.  

Sikk - sakk, det drypper på tak, tikk - takk det regner i dag.  
Regn, regn, regn, regn. Deilig og vått deilig og rått.  
En er en og to er to. Vi hopper i vann, vi triller i sand.  
Sikk - sakk, vi drypper på tak. Tikk - takk det regner i dag.” 

- ”Smil og vær glad for hver dag som går, så skal du se hvor 
mange venner du får. Selv om du glemmer at en og en er to, så 
må du aldri glemme å være snill og god.” 

- Se regndråper faller fra skyen ned. 
- Åååå hvor Gud er god mot meg (synge på spansk og engelsk) 

 


