
Periodeplan Odin  mars og april 
 

 Lek                Kommunikasjon 
språk og tekst 

Kropp, 
bevegelse og 
helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 
 

Natur, miljø og 
teknikk 

Etikk, religion og 
filosofi 
 

Nærmiljø og 
samfunn 
 

Antall, rom og 
form 

Sosial 
kompetanse 

Tid og rom til 
lek. 
 
Vi voksne 
deltar aktivt i 
barnas lek 
for å 
stimulere til 
lekeglede og 
gi 
inspirasjon. 
 
Oppfordre 
barna til å 
prøve å løse 
konfliktene 
før de henter 
en voksen. 
 
Rollelek. 
 
Regelleker. 
 
Lek på tur. 
 
Lek på tvers 
av 
avdelingene. 

Vi voksne samtaler 
med barna ved 
måltider og andre 
hverdags-
situasjoner og 
hjelper barna å 
samtale med 
hverandre. 
 
Periodens 
eventyr/fortelling: 
"Det lille grå egget" 
 
Periodens regle; 
Tusenbeinet Kåre. 
Meitemarken. 
 
Vi leser høyt i 
samling; 
"Kaptein supertruse" 
 
Besøk til biblioteket. 
 
Fokus på rim, 
stavelser og 
symboler. 
 
Språk/spillgrupper. 
 
 
 

Gå på tur i 
nærmiljøet. 
 
Felles utedag 
på Heksehytta 
med lek og 
aktiviteter. 
 
Aking og lek i 
snø? 
 

Håndvask og 
god hygiene; 
hvorfor vasker 
vi hendene 
våre? 

 
 

Minirøris. 
 
Dans til 
musikk. 
 
 
 

Vi synger sanger 
og utvider barnas 
sangrepertoar. 
 
Tilgjengelig 
materiell til barnas 
egenproduksjon 
 
Vi lager påskepynt; 
-male egg 
-så karse 
-lage pynt 
 

 
 
 
Eggjakt ute i. 
barnehagen.  
 
Sangkor for de som 
er glade i å synge. 

 

Lek på tur i 
skog og 
nærmiljø. 
 
Så karse til 
påske og følge 
med på 
prosessen fra 
frø til plante. 
 
Våren; hva 
skjer ute nå? 

 
 
Finne vårtegn i 
skogen. 
 
Vi tar frem 
"snekker-
sakene" våre 
ute igjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi jobber med 
verdier som 
-respekt 
-omsorg 
-ansvar 
 
Barns 
medvirkning; 
møte barna med 
respekt og se 
etter den gode 
intensjonen 
 
Vi er til stede for 
barna og deres 
behov for 
samtaler om 
stort og smått 
 
Lære rett og galt. 
 
Voksne som 
undrer seg 
sammen med 
barna og ikke 
alltid har de rette 
svarene. 
 
Påske; hvorfor 
feirer man 
påske? 

Aktiviteter som 
styrker 
fellesskapet i 
gruppa. 
 
Gi barna 
oppgaver i 
hverdagen.  
 
Turer i 
nærmiljøet; 
Vik skole og 
Biblioteket. 
 
Feire 
bursdager 
 
Maxibarna får 
være med å 
planlegge 
festligheter. 
 
Påsketradisjon
er i bhg; 
Påskefrokost 
og 
påskeforbered
elser. 

Voksne som 
møter barnas 
naturlige 
interesse for 
matematikk! 
 
Telle i samling 
– hvor mange 
er her i dag? 
 
Fokus på:  
-tallene 0-10 
 
Spill og 
mattelek 
 
Praktisk matte i 
lek og 
hverdagsaktiv-
iteter; baking, 
borddekking, 
sortering, 
former rundt 
oss. 

 

Fokus på 
følelsene; glad, 
trist, sint. 
 
Bruke Truls og 
Trine i samling 
og snakke om å 
følelser. 
 
Dokumentere 
barnas gode 
gjerninger og ta 
barna i å gjøre 
noe positivt. 
 
Grønne tanker- 
opplegg; vi 
øver på å finne 
tankene bak 
følelsene. 
 

 
 
 

 


