
 

     Tema 2016 / 2017: 

   ”  SKOGEN - TRÆRNE” 

  Hovedmål: Vi lærer om livet på gården og bruker nærmiljøet.  

         Gården er viktig for oss. 

         SKOGEN – Skogen er viktig for oss – den må vi ta vare på. 

- Dyreliv i skogen – mat i skogen – bo i skogen….. 

         TRÆRNE – Norske Skog – leik i trær – sagbruk – dyr i trærne 

       Vi jobber med godt vennskap og gode relasjoner barn – barn – voksne          

       Hvem har skapt alt……. . 

       Vi gir tid til undring, filosofering. Barns medvirkning, hva er du    

       opptatt av – vi er forskjellig  - men vi mobber ikke !! Respekt. 

  Kunnskapsmål:  SKOG - TRÆR – Naturvern – tresorter – Hvordan blir   

      tre til papir – alder på trær, årringer – helse i skogen . Et tre   

      gjennom årstidene. Tømmerhogst – hogstmaskin – hva lager vi av tre. 

       Jeg blir glad for å være sammen med deg – nestekjærlighet ! 

        Gud har god fantasi…..Årstider i naturen. Frukt og grønt er sunt.    

       Korn til mel. Hvordan måler vi – kilo –liter – sirkel – firkant…. 

  Holdningsmål: Vi er forskjellige og det gjør oss sterke  

      SKOG -TRÆR Forurensning hva er det? – Ta vare på – ansvar for..   

      Levende trær. Rekreasjon. 

      Mine tanker og følelser deler jeg med deg. Vi kan hjelpe hverandre. 

      Det er arti å lære noe nytt – jeg kan lære deg – du kan lære meg…. 

   Ferdighetsmål: Vi jobber på gården og i skogen– bruker muskler og   

      kroppen  

      SKOG – TRÆR vi bygger og sager – hugger og spikker og går på tur  

      Respekt. Alle har en venn…i seg – vi har bruk for hverandre ! 

     Bli kjent i nærmiljøet – stier i skogen - jakt – Bruk av IKT 

Vi legger vekt på den frie leiken, en viktig arena for læring. 

Lokal Rammeplan for Levanger kommune: ”Tidlig innsats, antall rom og 

form – Livskvalitet og vekst”  Kommunens satsingsområder fletter vi inn 

i våre tema og våre målsettinger, se innsiden her – og les Gårdsplanen. 

NYTT: Vi har hovedfokus på SKOGEN - TRÆRNE i år.  

Med SKOGEN- TRÆRNE temaet skal vi innom alle fagområder fra 

rammeplanen – vi ser progresjon i årsplanene fra Litjpurka til Purktrøa.  

Her ligger fire nye femårsgriser foran oss med ulike temaer. Tenk og kom 

med forslag til fordypning – vi er allerede i gang                                                 
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