Progresjonsplan for Bjørneborgen Barnehage
2019

FAGOMRÅDENE

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med
hverdagsaktiviteter.
•
•

Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
De sju fagområdene er her illustrert som tog med fagvogner:

Fagområdene:

Kommunikasjon,
språk og tekst

Kropp,
bevegelse,mat
og helse

Kunst, kultur og
kreativitet

Natur, miljø og
teknologi
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Etikk, religion
og filosofi

Nærmiljø og
samfunn

Antall, rom og
form
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0 – 2 år
Fagområder

Delmål

Kommunikasjon,
språk og tekst

Kropp, bevegelse,
mat og helse

Kunst, kultur og
kreativitet

Natur, miljø og
teknologi

Etikk, religion og
filosofi

Nærmiljø og
samfunn

For oss i barnehagen
betyr det at
personalet legger til
rette for at barna får
bruke språket i alle
hverdagssituasjoner.

Vi skal bidra til at
barna får motoriske
mestringsopplevelse
r tilpasset sitt
funksjonsnivå.

Gjennom arbeid
med kunst, kultur
og kreativitet skal
vi i Bjørneborgen
gi barna mulighet
til å uttrykke seg
estetisk og
stimulere barnas
kreativitet og
skaperglede.

Vi skal bidra til at
barna opplever og
utforsker naturen og
naturens mangfold.

Vi skal legge
grunnlag for at
barna skal utvikle
respekt og toleranse
for mangfold innen
forskjellige kulturer,
religioner og
livssyn.

De ansatte bidrar til
at barna møter
verden med tillit og
nysgjerrighet. Vi
vektlegger kunnskap
om og tilhørighet til
barnehagens
nærområde, byen
vår, tradisjoner og
kultur. Barna skal få
være delaktige i å
utforske nærmiljø
og samfunn

Vi skal bidra til at
barna får gode
opplevelser med
friluftsliv året rundt.
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Antall, rom og form

Vi skal gjennom
lek og samtale
med barna bidra
til at de opplever
glede over og
utforske og leke
med tall og
former.
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Tiltak

Vi bruker språket i
alle
hverdagssituasjoner.
Vi samtaler med
barna og
oppmuntrer dem til
å uttrykke sine
følelser og
meninger.
Vi skal gi barna
positive erfaringer
med verbal og
nonverbal
kommunikasjon.
Vi synger, leser og
forteller eventyr.
Vi har bøker
tilgjengelig for
barna.
Vi bruker rim og
regler.

Tilby barna sunn og
variert mat som
inneholder alle de
viktige
næringsstoffene som
de trenger for en
aktiv hverdag.
Gå på tur minst en
gang i uka. For de
minste kan en tur i
skogen rett utenfor
gjerdet være nok.

Ulike
formingsartikler.

Utforske miljøet ute,
i all slags vær.

Oppfordre til at
barna får bruke alle
sanser i hverdagen.

Dra på tur i
nærmiljøet minst en
gang i uken.

Fokus på prosess og De ansatte undrer
ikke produkt
seg sammen med
barna.
Sansemotoriske
aktiviteter som
fingermaling, lek
med spagetti.

Tilrettelegge for at
barna får
tilstrekkelig med
hvile i løpet av en
dag.

Markere
tradisjoner og
høytider som er
representert i
barnehagen
Barna skal få
kjennskap til
fortellinger,
tradisjoner og
verdier i ulike
religioner og
livssyn.
Møte barns tro,
spørsmål og
undring med
alvor og respekt.
Hjelpe barn i
konfliktsituasjone
r til å finne
konstruktive
løsninger og
kunne
samarbeide.
Møte trygge og
tidlige
ansatte.

Oppmuntres til å
lære ulike
ferdigheter: spise
selv, kle av/på seg
osv.

Vi leker med språket Inspirere barna til å
i hverdagen.
søke fysiske
utfordringer og
Vi legger til rette for prøve ut sine
rollelek og
kroppslige
dramatisering.
muligheter. Vi skal
også fremme barna
Vi undrer oss over
sin utforskning, ikke
barnas spørsmål og hemme.
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Vi går på turer i
nærmiljøet.
Vi gir barna ulike
opplevelser ute og
bidrar til at barna får
et godt forhold til
naturen.
Vi lærer barna til å
ta vare på naturen.
Vi bidrar til at barna
får en opplevelse av
å være viktig og
verdifulle for
fellesskapet.
Vi har fokus på å gi
barna like
muligheter.
Vi markerer
samefolkets dag.

Vi er bevist
benevning i
samtale med
barna. (farger,
antall, størrelse,
osv.)
Har puslespill
som er tilpasset
de forskjellige
ferdighetsnivåene
til barna.
Oppmuntre barna
til å rydde etter
seg og sortere
lekene.
Vi gir barna
tilgang på
konstruksjonsleke
r tilpasset deres
nivå.
Vi bruker ulike
telleregler og
sanger.

Progresjonsplan for Bjørneborgen Barnehage
2019

opplevelser i
hverdagen.
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3 – 4 år
Fagområder

Delmål

Kommunikasjon,
språk og tekst

Kropp, bevegelse,
mat og helse

Kunst, kultur og
kreativitet

Natur, miljø og
teknologi

Vi skal bidra til at
barna får en positiv
selvoppfatning
gjennom kroppslig
mestring.

Gjennom arbeid
med kunst, kultur
og kreativitet skal vi
i Bjørneborgen gi
barna mulighet til å
uttrykke seg estetisk
og stimulere barnas
kreativitet og
skaperglede.

Vi skal bidra til at
barna opplever,
utforsker og
eksperimenterer
med naturfenomener
og fysiske lover.
Vi skal bidra til alle
barn får kunnskap
om dyr og dyreliv.
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Etikk, religion og
filosofi

Vi skal bidra til at
barna lærer å
mestre samspill
med andre og vise
toleranse for
hverandres
ulikheter.

Nærmiljø og
samfunn

Vi skal bidra til at
barna blir kjent i
nærmiljøet rundt
barnehagen.

Antall, rom og form

Vi skal bidra til at
barna opplever
glede over å
utforske og leke
med tall, former
og farger.
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Tiltak

Vi bruker språket i
alle
hverdagssituasjoner.
Vi samtaler med
barna og
oppmuntrer dem til
å uttrykke sine
følelser og
meninger.
Vi oppmuntrer
barna til å bruke
språket i relasjoner,
i lek og for å løse
konflikter.

Vi har
naturlekeplasser
som innbyr til
risikolek.
Vi går på turer hvor
barna får erfaring
med ulike terreng
og underlag.

Vi legger til rette for Vi er ute minimum
2 timer hver dag.
rollelek.

Vi lar barna få være
med på
dramatisering av
ulike eventyr og
tema under våre
samlingsstunder.

Barns medvirkning i
utførelse av hvordan
vi behandle
1-2 turer hver uke.
hverandre
barnehagen
Kildesortere.
turgrupper.
Studere og forske på Forsterke positive
hva som skjer med
egenskaper hos
søppelet vi sorterer. barna.

Lære og ha respekt Barna får kjennskap
Vi tilbyr barna sunn
for det som lever og til tradisjoner og
mat og oppfordrer
Vi lar barna få bruke gror i naturen.
høytider som er
barna til å smake på ulike materialer og
representert i
ukjent mat.
få bli kjent med
Ta vare på naturen. barnegruppen.
ulike teknikker de
Vi
skal
anerkjenne
kan bruke i
Vi legger til rette for
Holde turområdene Barna skal få
rollelek og
følelsene til barna. skapende
våre fri for søppel.
kjennskap til
dramatisering.
fortellinger,
Vi skal også samtale virksomhet på egent
Vi sår ulike vekster tradisjoner og
med barna om
og på de ansattes
Vi støtter barn som hvordan å sette
og følger prosessene verdier i ulike
initiativ.
har ulike
nøye.
religioner og
grenser over sin
språkvansker, lite
livssyn.
egen kropp.
Vi besøker Stormen
språk og sein
bibliotek med jevne
språkutvikling.
Vi går i kirken og
Vi skal tilrettelegge mellomrom.
dramatiserer jule
for at det blir
Vi har språktrening
evangeliet.
veksling mellom
Vi er med på ulike
med barn som har
perioder med ro,
arr i nærmiljøet der
behov for det.
Personalet møter
aktiviteter og
barna får uttrykke
barns tro, spørsmål
måltider.
seg kreativt.
Vi bruker
og undring med
Vi besøker 4H
språksprell i
alvor og respekt.
gården med jevne
samlingsstunden.
Vi skal ha Focus på
mellomrom.
Vennskap og
mobbing
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Vi går på turer i
nærmiljøet.
Vi lærer barna til å
ta vare på naturen,
og være
oppmerksom når vi
ferdes ute i marka.
Vi arbeider for at
barna får erfare at de
er
viktige og verdifulle
for felleskapet.
Vi jobber for at
barna får medvirke i
egen hverdag.
Vi har fokus på å
stimulere til å leke
på tvers av
kjønnsrollemønstere
t.
Vi markerer
samefolkets dag.

Vi bruker ulike
begreper i
hverdagen, som
for eksempel
først og sist,
foran og bak.
Vi snakker om
farger når vi
ferdes i naturen.
Gir barna tilgang
på forskjellige
konstruksjonsleke
r tilpasset deres
ferdighetsnivå.
Personalet bruker
matematiske
begreper
reflektert og
aktivt i
hverdagen.
Vi gir også barna
tilgang til digitale
verktøy som for
eksempel
easyscope til
utforskning.
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Vi synger, bruker
rim og regler og
leker med språket.
Vi leser i bøker og
barna blir kjent med
eventyr og
fortellinger.

Barna får bli kjent
med å evaluere
egen
prosess/arbeid.

Hjelpe barn i
konfliktsituasjoner
til å finne
konstruktive
løsninger og kunne
samarbeide.
Møte trygge og
tidlige
ansatte.

Vi drar på kino.

Vi viser forståelse
for andre morsmål
og synliggjør
språklig og kulturelt
mangfold som er
representert i
barnehagen.
Vi undrer oss over
barnas spørsmål og
opplevelser i
hverdagen.
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5 – 6 år
Fagområder

Delmål

Kommunikasjon,
språk og tekst

Kropp, bevegelse
mat og helse

Kunst, kultur og
kreativitet

Natur, miljø og
teknologi

Vi skal bidra til at
barna utvikler
sine ferdigheter
gjennom allsidige
opplevelser inne
og ute.

Gjennom arbeid
med kunst, kultur
og kreativitet skal vi
i Bjørneborgen gi
barna mulighet til å
uttrykke seg estetisk
og stimulere barnas
kreativitet og
skaperglede.

Vi skal bidra til at
barna lager
konstruksjoner av
ulike materialer og
utforsker muligheter
som ligger i
redskaper og
teknologi.
Vi skal bidra til at
barna få kjennskap
til menneskets
livssyklus.
Får kjennskap til
naturen og
bærekraftig
utvikling, lærer av
naturen og utvikler
respekt og
begynnende
forståelse for
hvordan de kan ta
vare på naturen.
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Etikk, religion og
filosofi

Nærmiljø og
samfunn

Vi skal bidra at
Vi skal bidra til at
barna utvikler
barna tar i bruk
toleranse, respekt og nærmiljøet.
interesse for
hverandre.

Antall, rom og
form

Vi skal bidra til at
barna oppdager
matematikk i
hverdagen.
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Tiltak

Vi bruker språket i
alle
hverdagssituasjone
r.
Vi skal bidra til at
barna
videreutvikler sin
begrepsforståelse
Vi samtaler med
barna og
oppmuntrer dem til
å uttrykke sine
følelser og
meninger.
Vi oppmuntrer
barna til å bruke
språket i
relasjoner, i lek og
for å løse
konflikter.
Vi støtter barn
med ulike
språkvansker og
har språktrening
med barn som har
behov for det.
Vi bruker
språksprell i
samlingsstunden.

I Bjørneklubben
og på turer får
barna øve seg på
å bære sekk og ta
vare på sine egne
ting.

Barna får være
kreative på eget
initiativ med et
variert utvalg av
materiale som er
tilgjengelig.

Samtale om hva
som er et sunt
kosthold og bidra
til at barna får
forståelse av
viktigheten med
et sunt kosthold.

Barna får være med
Se nærmere på
Personalet møter
på juletrepynting på
naturens økosystem. barns tro, spørsmål
lokalt varehus i des.
og undring med
Gjenbruk.
alvor og respekt.
Barna får være med
å oppleve
Vi bruker digitale
Personalet må være
musikkfestuka i aug. hjelpemidler for å
bevist sitt ansvar
forske på ting, og
som rollemodell.
Barna får være med for å finne frem til
å finne sin
den infoen vi
Hjelpe barn i
trenger.
konfliktsituasjoner
uttrykksformer
til å finne
basert på de
Opprette
en
konstruktive
teknikker barnet har
verktøysbod
og
et
løsninger og kunne
lært og lærer.
verksted som skal
samarbeide.
brukes
av
barna.
Barna får ta egne
Fokus på vennskap
valg og avgjørelser i

Vi lar barna delta
på matlaging og
vi samtaler om
matens
opprinnelse.
Samtale om det å
sette grenser
over sin egen
kropp og det å
respektere
andres grenser.

Uteaktiviteter av
ulike karakter. Ski,
aking, skøyter o.l.
på vinteren.
Fotball, sykling,
kano O.l. på
sommeren

Veilede barna i
samspill med andre.
Markere tradisjoner
og høytider som er
representert i
barnegruppen.

Synger sanger
sammen med barn i
alle aldre som
inneholder
Vi vil at barna skal
matematiske
bli kjent med og
begreper og telling
delta
både forlengs og
i samfunnet gjennom baklengs.
ulike opplevelser og
Har
erfaringer.
naturlekeplasser
der barna kan
Vi jobber for at
barna får medvirke i bygge med
naturmaterialer.
egen hverdag.
Vi går på tur i
nærmiljøet.

Vi arbeider for at
barna får erfare at de
er viktige og
verdifulle for
felleskapet og at de
får like muligheter.

Vi jobber for at
Barns medvirkning i barna skal få
utførelse av hvordan forståelse for at deres
vi behandle
handlinger
hverandre
påvirker situasjonen
barnehagen
for dem selv og
Møte trygge og
tidlige
andre.
ansatte.

kreative prosesser
samt evaluere egen
prosess.
Barna får besøke
ulike kulturelle
lokaler som
Stormen, kino,
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Sørge for at barna
skal ha tilgang til
ulike spill,
teknologi,
konstruksjonsleker,
leker og
formingsmateriell.
Personalet skal
stille barna
undrende spørsmål
og på den måten
styrke barnas
nysgjerrighet og
barns undring.
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Vi bruker et
mangfold av
sanger, rim, regler,
bøker, eventyr og
fortellinger.

kunstutstillinger, 4H
gården.

Vi markerer
samefolkets dag.
Vi bidrar til at barna
skal bli kjent med
ulike tradisjoner,
levesett
og minoriteter som
er representert i
barnehagen.

Vi viser forståelse
for andre morsmål
og synliggjør
språklig og
kulturelt mangfold
som er representert
i barnehagen.
Vi undrer oss over
barnas spørsmål og
opplevelser i
hverdagen.
Vi skal bidra til at
barna blir
nysgjerrige på
skriftspråket og får
erfaring med lese
og
skriveaktiviteter.
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