
Temaplan for barnehageåret 2018/2019 
 

Hva skal vi jobbe med Hvordan Hvorfor 
August/ september 
Bibelfortelling: Jesus og 
undrene. Vi tar for oss 
noen av undrene Jesus 
gjorde, som f.eks. Jesus 
som mettet 5000 og Jesus 
som helbredet den lamme 
jenta, stilnet stormen 
m.m. 
 
Tilvenning 
 

 

 

 

 
 
Barnebok: «Fine prikker 
sier Nora» 
 

 

 

 

Bukkene Bruse begynner på 
skolen 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Vi vil formidle ulike 
bibelfortellinger som 
omhandler Jesus og noen av 
undrene han gjorde. Vi vil 
dramatisere, lese og 
konkretisere på ulike måter. 
m.m. 
 
 
Komme inn i rutiner. Bli kjent 
med barnegruppa. Ulike 
aktiviteter og lek i sammen 
med hele gruppa og i mindre 
grupper. (alders inndelte 
grupper) 
 
 
 
Vi vil lese bøkene, ta for oss 
noen av begrepene vi møter i 
boka. I Nora -boka om 
prikkene vil vi gå på 
prikkejakt – kan vi se noe som 
er prikkete? Vi lager prikke- 
bilder 
 
Vi vil lese og dramatisere. 
For de eldste barna vil vi 
snakke om forfatteren og 
illustratøren. Vi leker 
forfattere og lager egne 
Bukkene Bruse eventyr vi 
fremfører i samlingsstund.  
 
 
 
 

 
Vi ønsker at barna skal bli 
kjent med ulike 
bibelfortellinger. Da Jesus 
gikk på jorda gjorde han 
mange undre. Vi vil at barna 
skal forstå at Jesus kan 
gjøre ting som vi mennesker 
ikke kan. Han er Guds sønn. 
 
Noen barn har sluttet, andre 
har begynt. Vi ønsker at alle 
skal finne sin plass og føle 
seg som en del av 
fellesskapet. Vi ønsker at alle 
skal føle seg trygge og at de 
gleder seg til å komme i 
barnehagen 
 
Nora- bøkene er flotte bøker 
for barna. Historiene er lette 
å kjenne seg igjen i og bøkene 
er lekne og fargerike. Vi 
ønsker at barna skal bli glad i 
bøker 

 
 

Vi vil «bade» barna i ord og 
begreper. Denne boka 
inneholder mye humor, er rik 
på språklige og visuelle 
detaljer. Den setter 
fantasien i sving og 
engasjerer.  



Oktober/november 
Bibelfortelling: Gud kaller 
på Samuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnebok: «Æsj sier 
Nora» 
 
 
 
 
 
 
 
»Det regner, sier Nora» 
 
 
Høst.  
 
 
 

 
Formidle fortellingen. Samuel 
hadde et godt liv. Han gjorde 
en god jobb i tempelet og ble 
kalt av Gud. Snakke om hva 
barna vil bli når de blir store. 
Hva er de gode på? Barna 
tegner noe de er gode på. 
Alle sier positive ting om 
hverandre som vi synliggjør 
og henger opp.  
 
Vi vil lese og samtale rundt 
bøkene. Fokusere på 
begreper, farger med de 
yngste barna. Fokusere på 
helse og kosthold med de 
eldste. Utfordre barna til å 
tørre å smake på nye ting.  
 
 
Boka om regnvær vil vi bruke 
som utgangspunkt for å 
snakke om de ulike årstidene. 
Hva skjer i naturen til de 
ulike årstidene 
 

 
Det er ikke så lett for oss å 
høre Guds stemme så tydelig 
som det Samuel gjorde, men 
vi er skapt med ulike talenter 
som Gud vil vi skal bruke. Alle 
er unike og har noe bra ved 
seg.  
 
 
 
 
Nora liker ikke grønnsaker, 
men går det an og kanskje 
lære seg til å like det? Vi vil 
lære barna noe om hva som 
er bra for kroppen og 
tennene våre. Hva er lurt å 
spise, hva bør vi vente med til 
lørdagen.. 
 
Hvorfor trenger vi regn, sol 
m.m. Lære å like og være ute 
i forskjellig vær og se nytten 
av regn.. 

Januar/ februar 
Bibelfortelling: David og 
Goliat. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
Dramatisere og fortelle 
historien. Lære ordene: 
” Vær ikke redd, for jeg er 
med deg”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi vil at barna skal føle seg 
trygge og vite at de kan søke 
hjelp hos Gud eller noen 
andre som er større og 
sterkere. Vi bør ikke føle oss 
alene, for Gud er alltid med 
oss. 
 
 
 
 
 



«Den lille musa leter etter 
en venn» 
 

 

 
 
«Gratulerer! Sier Nora» 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vinter 

 
 

Denne barneboken handler 
om ei mus som prøver å finne 
seg en venn. Men han blir 
avvist gang på gang. Vi vil lese 
boken og bruke den som 
samtale om vennskap 
 
Lese og formidle boka. Se 
nærmere på sentrale 
begreper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva skjer med dyr og planter 
på vinteren. Se etter spor og 
forandringer 

Vi ønsker at alle barna skal 
være gode venner. Man 
trenger ikke være bestevenn 
med alle, men lære å være 
inkluderende og ikke såre 
andre. Utvikle empati hos 
barna.  
Gjennom bruk av 
gjenkjennelige 
hverdagshistorier ønsker vi å 
gi barna et positivt forhold 
til bøker for å utvikle 
ordforrådet, utvikle fantasi, 
vitebegjær m.m 
I denne boka er Nora i 
bursdag, men ønsker ikke å gi 
fra seg gaven. Vi vil ha fokus 
på å gjøre andre glade og å 
være en god venn. 
 
Lære om de ulike årstidene 
og endringene som skjer 
gjennom et år 

Mars/ april 
Bibelfortelling: 
Påskeevangeliet 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Vi vil ha stort fokus på 
påskeevangeliet. Dette er 
kanskje den aller viktigste 
historien i bibelen. Jesus 
døde og stod opp igjen for 
oss. Han lever i dag! De 
eldste blir med på 
påskevandring i Tabernaklet. 
Vi dramatiserer og 
konkretiserer.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi vil at alle barna skal vite at 
Jesus døde for våre synder 
og stod opp igjen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Barnebok: «Den veldige 
travle edderkoppen» 

 

 

 

 

Denne boken handler om en 
edderkopp som blir spurt av 
alle dyra på gården om de kan 
være sammen. Men den lille 
edderkoppen er altfor travel. 
Vi vil lese og formidle 
historien. Samtale om den, 
knytte opp til vennskap og 
inkludering.  

Vi vil ha et stort fokus på 
sosial kompetanse, vennskap, 
empati. Ved å bruke korte 
fine fortellinger er det 
lettere for barna å sette seg 
inn i situasjonen. Hvordan 
tror du det er for dyra å bli 
avvist? Vi vil øke ordforrådet 
og fokusere på utvalgte 
begreper som vi ser nærmere 
på.  
  

Mai/Juni 
Repetisjon av temaer og 
bibelfortellinger 

 
 

 
Vi vil trekke frem diverse 
temaer vi har hatt gjennom 
året og repetere disse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi vil ta opp igjen morsomme, 
nyttige og spennende temaer 
og historier for å minne 
barna på disse 
 

 
 
 
 
 

 


