
          Årshjul for Småkossene - Vingelen barnehage 

Gjennomgående tema hele året er sosial kompetanse og relasjonsbygging, selvstendighet, lek, lyder, 

bokstaver og trafikksikkerhet. 

Gjennom arbeidet med sosial kompetanse er målet vårt at barna skal få kjennskap til å være en god 

venn, inkludere andre barn i leken, erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 

samspill med barn og voksne. 

Gjennom arbeidet med selvstendighet er målet vårt at barna skal få begynnende kunnskaper og 

ferdigheter i å ta egne valg, kunne ta imot beskjeder, ha oversikt over egne ting samt påkledning. 

 

AUGUST 

- “Prateklubben”. Samarbeid og samhold i gruppa 

- Meg selv og familien min  

- Sangleker, rim og regler 

SEPTEMBER 

- “Prateklubben”. Samarbeid og samhold i gruppa 

- Lek og aktiviteter på Morabben. 

- Turer i nærmiljøet 

- Aktiviteter i basisløypa (hinderløypa, lek i skogen, lage mat på bålet) 

OKTOBER 

- “Prateklubben”. Kroppen vår, mat og ernæring 

- Fokus på måltidet. Skrive handleliste, planlegge og lage varmmat. 

- Markere FN-dagen med bollebakst og salg på Buanåva, der inntektene går til FORUT 

NOVEMBER 

- “Prateklubben”. Årstider, måneder. 

- Tradisjonsbakst sammen med skolen og besteforeldre 

- Juleverksted 

DESEMBER 

- “Prateklubben”. Jul og juletradisjoner. 

- Juleverksted 

- Julebakst sammen med skolen 

- Bake lussekatter og gå luciatog sammen med 7. klasse 

JANUAR 

- “Prateklubben”. Vennskap 

- Skilek på Morabben og aktiviteter i Fjellheim 

- Klipp, lim og spill 

FEBRUAR 

- “Prateklubben”. Gru-gleding. 

- Skilek på Morabben og aktiviteter i Fjellheim 

- Basseng 

- Klipp, lim og spill 

 



MARS 

- “Prateklubben”. Lytte til bøker og til hverandre 

- Bokstavjakt 

- Basseng 

- Lek i Fjellheim med 1.trinn og 2.trinn 

- Skitur med 1. og 2.trinn 

 

APRIL 

- “Prateklubben”. Trygghet og bli kjent med skolen 

- Besøk i klasserommet med neste års førsteklasselærer 

- Besøk og lek med SFO ute og inne 

- Fokus på måltidet. Skrive handleliste, planlegge og lage varmmat 

MAI 

- “Prateklubben”. Trygge barna i forhold til skolestart 

- Besøk og lek med SFO ute og inne 

- Rydding og søppelplukking til 17.mai 

- 17. maiunderholdning sammen med skolen 

- Turer i nærmiljøet 

JUNI 

- “Prateklubben”. Trygge barna i forhold til skolestart 

- Uteskole med 1 trinn 

- Avslutningstur for småkossene. Foreldrene blir invitert til en felles avslutning etterpå 

 

 

 


