
  

Grønt flagg 2015-16 



     Småkryp 



 Bakgrunn 

 Barna i barnehagen har alltid vært fasinert av det som 

kravler, kryper og flyr og summer utendørs (og av og til 

inne). Både store og små viser begeistring for vårens 

første meitemark som kiler i hånden når den beveger 

seg, undrer seg over kongroens lange ben, eller 

edderkoppspinnet som glitrer i sola. 

 Vår oppgave er å oppmuntre dem til å utforske, være 

nysgjerrig og til å uttrykke seg, samt å anerkjenne 

barnas kroppslige og verbale språk.  

 «Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas 

nysgjerrighet, interesser og forutsetninger.» RP, s 39 

 



Mål for prosjektet 

 

 Å øke barnas kunnskap om insekter og småkryp 

 Å øke forståelsen for insektenes betydning for naturen 

rundt oss 

 Å øke barn og voksnes respekt for naturen og det som 

lever 

 



Våre miljøregler 2015-16 

 Vi skal oppføre oss fint mot dyr, insekter og andre 

mennesker.  

 Det er viktig at vi er gode mot alle dyr, at vi ikke 

dreper de med vilje. 

 Vi skal ta dem forsiktig opp.  

 Vi skal hjelpe dem hvis de trenger vår hjelp og være 

gode mot de. 

 



Kommunikasjon, språk og tekst 

 

 «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av 

barnehagens innhold». RP s. 34 

 

 Å være sammen om en opplevelse, samtale og hjelpe 

hverandre å huske, er nødvendig for utviklingen av ett 

rikt språk. tekst omfatter både skriftlige og muntlige 

samtaler, poesi dikt, rim, regler og sanger.» RP s. 34. 

 

 



  Edderkoppen 



Den lille larven aldri mett 



Tekstskaping 

 Under måltidet skulle barna fortelle hva de husket fra vår første 
felles tur. Her er et utdrag: 

 Jeg husker på humlan, sa Anna 

 Humlan var lima fast, sa Danny 

 Ja, de laga barn, sa Jonas. Dem gjorde sånn….., sa Jonas. 

 Til slutt løsna den ene, og begge fløy, sa Jonas. 

   

 Vi var på en fin tur og kjente gras under tærne. På vei hjem så 
barna humler parre seg. Det var en lang seanse, og en av de voksne 
filmet. Så flott å overvære, og fortreffelig nå som barnehageårets 
valg av tema til grønt flagg er insekter og småkryp. Humleparet var 
akkurat i barnehøyde. Vi voksen ville ikke ha oppdaget det.    

 « 



Kropp, bevegelse og helse 

 «Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg 

erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange 

områder» RP s. 35. 

 



Larvetunnel og spindelvev 



Kunst, kultur og kreativitet 

 

«Barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi, 

kreativ tenkning og skaperglede» 

«Barnehagen skal bidra til at barna utvikler sin evne til å 

bearbeide og kommunisere sine inntrykk.» RP s 38 

 

 







   Dramatisering 



Musikk, rim og regler  

MEITEMARKEN HUBERT 

Sitter i en grøftekant og tygger på min tyggis (lager smattelyder)  og leker med min jo-jo. (gjør en jo-jo 
bevegelse mens man sier «wiii»)  

Men hvem kommer der? (peker)   Jo, det er meitemarken Hubert, og han er såå stor. (viser ca 40-50 cm 
mellom hendene).   

«Men Hubert, hva har skjedd?»  «Jeg spiste min mamma!»  «Nei, men Hubert! Sånn gjør man bare 
ikke»       

Sitter i en grøftekant og tygger på min tyggis (lager smattelyder)  og leker med min jo-jo. (gjør en jo-jo 
bevegelse mens man sier «wiii»)  

Men hvem kommer der? (peker)   Jo, det er meitemarken Hubert, og han er såå stor. (viser ca 1meter 
mellom hendene).   

«Men Hubert, hva har skjedd?»  «Jeg spiste min pappa!»  «Nei, men Hubert! Sånn gjør man bare ikke»      

Sitter i en grøftekant og tygger på min tyggis (lager smattelyder)  og leker med min jo-jo. (gjør en jo-jo 
bevegelse mens man sier «wiii»)  

Men hvem kommer der? (peker)   Jo, det er meitemarken Hubert, og han er såå stor. (viser ca 2 cm 
mellom pekefingrene).   

«Men Hubert, hva har skjedd?»  «Jeg måtte rape» (lager rapelyd).  

(Hva Hubert skal spise kan man endre til hva man vil, men barna synes nok det er gøy om de får komme 
med innspill til hva han har spist også.)    

 



Natur, miljø og teknikk 

 

«Barnehagen skal bidra til at barna opplever naturen og 

undring over naturens mangfoldighet.Gjennom arbeid med 

natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna 

får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekstene 

deres.» RP s 39.  

 

 





Etikk, religion og filosofi 

 «Barnehagen skal bidra til barna erfarer at 

grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis 

anledning av ro til undring og tenkning, samtaler og 

fortellinger”. RP s 39 



Historien om hvordan 

korsedderkoppen fikk kors på ryggen 

 

Maria, Josef og Jesus måtte en gang  gjemme seg for 

Herodes soldater i en hule. En edderkopp spant et 

spindelvev rundt hulens inngang. Soldatene så det og 

tenkte at ingen hadde vært i hulen på flere dager. De dro 

videre uten å lete i hulen. Som belønning ga Jesus 

edderkoppen et kors på ryggen. 

 



Nærmiljø og samfunn 

 «Barnehagen skal bruke nærmiljøets ressurser til gode 

opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas 

forutsetninger og interesser og sørge for at barnehagen 

deltar aktivt i nærmiljøet”. RP s. 42 



.  

 



Antall, rom og form 

 

 «Barnehagen skal bidra til at barna opplever glede over 

å utforske og leke med tall og former». RP, s 42 

 





 

 


