
Progresjonsplan «Være sammen» 

Den autoritative voksenrollen står sentralt i hverdagen. Ha fokus på varme og grensesettende voksne. Vi skal jobbe med å være tydelige voksne som stiller krav til barna og gir de ansvar. Vi må bygge gode relasjoner 

gjennom kvalitetstid med enkeltbarn og i små grupper. Få barna til å reflektere over egne handlinger og væremåter. 

1-2 ÅR 2 -3 ÅR 3-4 ÅR 4 -5 ÅR                                          5 -6 ÅR 

Kvartår:   

- Løvefest i begynnelsen av september etter tilvenning, 3 åringene får stemple i løveprotokoll 

-Informere om prosjektet på foreldremøte 

Bli kjent med Regnbueløva, og  

vise løva ofte, og spesielt ved 

tilvenningstiden slik at barnet 

knytter kjennskap til løva fra 

dag en. Brukes som 

samtaleverktøy. 

Fortelle «regnbueløvens 

fantastiske brøl» på en enkel 

måte. 

Høre på Løveloven, synge den 

ofte. 

Bli kjent med Ramona von 

Rotter, ha med i samling og 

bruke som samtaleverktøy. 

Bli kjent med de 5 bildebøkene 

om Ramonas barn. 

Gi positiv tilbakemelding når 

noen gjør noe bra for andre. 

 

Bli kjent med Regnbueløva, og  

vise løva ofte, og spesielt ved 

tilvenningstiden slik at barnet 

knytter kjennskap til løva fra dag 

en. Brukes som samtaleverktøy. 

Fortelle «regnbueløvens 

fantastiske brøl» på en enkel 

måte.  

Høre på Løveloven,  synge den 

ofte. 

Bli kjent med Ramona von 

Rotter, ha med i samling og bruke 

som samtaleverktøy. 

Bruke bokkasser med de 5 

bildebøkene om Ramonas barn. 

Spille  «Vendespillet» 

Gi positiv tilbakemelding når 

noen gjør noe bra for andre. 

Løva med på tur 

Lære sangene til Være sammen - 

småbarn 

 

Være kjent med Regnbueløva og 

bruke løva i daglige situasjoner. 

Høre på Løveloven, og lære den, 

synge den ofte. 

Bli fortalt «Regnbueløvens 

fantastiske brøl»  med konkreter. 

Bruke de tolv temabøkene og 

løven spontant under vanskelige 

og gode situasjoner som oppstår. 

Bruke bokkassene til de 12 

temabøkene 

Rollespill 

Gi positiv tilbakemelding når 

noen gjør noe bra for andre. 

Løva med på tur 

Øve på sangene i Være sammen 

Være kjent med Regnbueløva og bruke 

løva i daglige situasjoner. 

Kunne Løveloven og kunne fortelle 

hvorfor løveloven er bra. 

Repetere «Regnbueløvens fantastiske 

brøl». 

Bruke magnetograf  og bruke temabøkene 

og løva når det oppstår situasjoner, under 

samling, knytte det opp mot faktiske 

hendelser i barnegruppa.  

Rollespill 

Gi positiv tilbakemelding når noen gjør 

noe bra for andre. 

«Hjertevenn»  Hvert barn skal kunne 

oppleve å få ros og høre fine ting blir sagt 

om seg selv.  

Det som blir sagt blir notert på et hjerte  

og gitt til barnet med som et minne. Dette 

er en øving i å gi og ta imot ros-positiv 

perspektivtaking. 

Løva med på tur 

Refleksjon rundt begreper i teksten til 

løveloven 

Ha kjennskap til noen av sangene   

Være kjent med Regnbueløva og bruke løva i daglige situasjoner. 

Kunne Løveloven og kunne fortelje hvorfor løveloven er bra. 

Repetere «Regnbueløvens fantastiske brøl». 

Bruke magnetograf  og bruke temabøkene og løva når det oppstår situasjoner, 

under samling, knytte det opp mot faktiske hendelser i barnegruppa. 

Rollespill  

Gi positiv tilbakemelding når noen gjør noe bra for andre.     

«Hjertevenn»  Hvert barn skal kunne oppleve å få ros og høre fine ting blir sagt om 

seg selv. Det som blir sagt blir notert og gitt til barnet med eit bilde som et minne. 

Dette er en øving i å gi og ta imot ros-positiv perspektivtaking. 

Flette temaene litt mer inn i ukeplanen, gå i dybden på de ulike temaene med 

dypere refleksjoner. 

Refleksjon rundt begreper i teksten til løveloven 

Ha kjennskap til og lære dei andre sangene som er laga til 

 «Være sammen». 

Får laminert løvelov når de slutter. 

 

 


