
August og september – Tradisjonsleker 
 

Mål: Stimulere barns lekeinitiativ og tilby lek og 
spill der barna er fysisk aktive, og opplever 
glede og mestring gjennom felleskap.  
Forslag til aktiviteter: 
 
0-3 år 
Sanglek og bevegelessesanger: Bjørnen sover, 
Hokkus og pokkus, Alle barna klapper, Lille 
Petter edderkopp  
 
3-6 år 
Sanglek og bevegelessesanger: Hode skulder 
kne og tå. Boggi voggi, Slå på ringen, Regeleker 
Haine kommer, stiv heks, 1 2 3 Rødt lys, 
Hoppetau 
 

Hva øver vi på i denne perioden? 
• Innføring i barnekultur 
• Reaksjonsevne 
• Spenst 
• Balanse, rytme, turtaking, koordinasjon, 
taktil- og vestibulær- sans 

Oktober og november - Musikk dans og bevegelse 
 

Mål: Oppleve glede av å bevege seg til musikk 
og utvikle evnen til å bruke kroppen som 
uttrykksform.  
Forslag til aktiviteter: 
 
0-3 år 
Danseleken, minirøris,  
 
3-6 år 
Jenka, fugledansen, Zorba, danseleken, boggi 
boggi. 
 

Hva øver vi på i denne perioden? 
• Finmotorikk og grovmotorikk 
• Taktilsans 
• Kinetisk dans 
• Vestibularsans 

Desember og januar – Sansestimulering 
 

Mål: Økt kroppsbevissthet gjennom stimulering 
av ulike sanser 
Forslag til aktiviteter: 
 
0-3 år 
Hinderløype med sanser, baking, erfare ulike 
formingsmaterialer.  
 
3-6 år 
Hinderløype med sanser, baking, massasje, 
balansere på tau, erfare ulike 
formingsmateriale.   
 

Hva øver vi på i denne perioden? 
• Finmotorikk og grovmotorikk 
• Taktilsans 
• Kinetisk dans 
• Vestibularsans 
• Smak, lukt og hørselssans 

Februar og Mars – Balleker 
 

Mål: Koordinasjon og kjennskap til ulike typer 
ball og ballspill 

Hva øver vi på i denne perioden? 



Forslag til aktiviteter:  
 
0-3 år 
Fotball, trille-ball, kaste-ball, bli kjent med ulike 
typer ball: store, små, myke, harde, ballonger 
 
3-6 år: 
Fotball, håndball, kaste ball i kurv, stafett med 
ball, tuneller med ball, bowling, kaste på blink 
 

• Grov motorisk trening, bevegelse i gitt 
retning med og uten ball. 
• Øye-hånd, øye-fot koordinering 
• Mottak og kast, beregne styrke, avstand 
og retning 
• Samarbeid, lagspill og samspill 

April, mai og juni – Allidrett, balanse og styrke 
 

Mål: Økt kroppsbevissthet gjennom allsidig 
bruk av kroppen 
Forslag til aktiviteter: 
 
0-3 år 
Hinderløype, gå i trapper, turn, kast, hopp, tur i 
skog og mark, erterposer på hode, teip på 
gulvet, krabbe over og under ting.  
 
3-6 år 
Hinderløype, turn, kast, hopp, tur i skog og 
mark, stylter, stupe kråke, gå trillebår, høyde og 
lengde hopp, hinke, ribbevegg, balansere. 
 

Hva øver vi på i denne perioden? 
• Grunnleggende motoriske ferdigheter 
• Øye-hånd koordinering 
• Reaksjonsevne 
• Bøying, strekk og vri 
• Sats, svev og landing 
• Styrke i armer og bein 
• Stimulere vestibularsansen 

Juli – sommerbarnehage 
 

Mål: Felleskap og samhold på tvers av 
avdelinger. 
Forslag til aktiviteter: 
 
0-6 år 
Hva er en sjørøver? Sjørøverfest 
Hva er vann? Eksperimentere med vann. 
Ut på tur- aldri sur. Utforske nærområdet. 
Synger, spiller og lager instrumenter.   
 

Hva øver vi på i denne perioden? 
• Samhold på tvers av avdelinger 
• Allsidig motorisk aktivitet 
• Vi undrer oss sammen 

 


