
Temaperiode: Kroppen 
Her har dere en kortfattet oversikt over hva vi skal jobbe med i ukene som kommer. Det vil helt sikkert skje endringer underveis ettersom hva vi ser barna er 

opptatte av. 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

42 Oppstart 
 
Hva vil dere lære mer om? 
 
 
Vi lager oversikt over kroppsdeler og 
snakker om hvilken funksjon de har.  

Vi lager kroppen med 
geometriske former. 
 
Vi finner bøker om 
kroppen på biblioteket. 
 
Kroppsdeler på engelsk 
 
 
 

UTESKOLE Vi lager selvportrett 
(symmetri) 
 
 
 
 
Vi er forskjellige 

Vise respekt for egen 
og andres kropp 
 

43 Inni kroppen 
Skjelettet 

Vi lærer om indre 
organer 
 
Lungene og hjertet 

UTESKOLE 
 

Magen og tarmene 
Hva slags mat har 
kroppen godt av? 

Leke sykehus 
Ta med egen bamse. 
 
 

44 Hjernen  
 

Følelser UTESKOLE 
Natursti 

  

45 Sansene 
Lukt 
 
Leke sykehus 
Ta med egen bamse 
 

Syn 
Øyefarge (ststistikk) 
 
Å være svaksynt  

UTESKOLE 
Sanseleker  
 
 

Hørsel 
 
Å være døv 

Føle 
 
Evaluering av perioden 

 

 



 

Kompetansemål vi er innom i løpet av perioden: 
Norsk: 

• fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer 

• sette ord på egne følelser og meninger 

• uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk 

• finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing 

Matematikk: 

• kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i samband med hjørne, kanter og flater og sortere og sette navn på figurene 

etter disse trekka 

• kjenne att, bruke og samtale om speilsymmetri i praktiske situasjoner 

• samle, sortere, notere og illustrere data med telestreker, tabeller og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonene forteller om 

datamaterialet 

Naturfag: 

• sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen  

• bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet 

• samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp 

• beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne 

Engelsk: 

• lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger 

  



 

KRLE: 

• føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier 

• gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis 

• samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis 

• bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter 

Gym: 

• anerkjenne kroppslige forutsetninger og skilnader mellom seg selv og andre 

• sette navn på kroppsdeler og bevegelser 

• utforske, leike og uttrykke seg med rørsler til ulike rytmer og musikk 

• utføre grunnleggende rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organiserte aktiviteter 

Mat og helse: 

• velge ut mat og drikke som er med i et sunt kosthold 

• undersøke ulike matvarer med tanke på smaksopplevelser 

• praktisere regler for god hygiene 

Kunst og håndverk: 

• bygge med enkle geometriske grunnformer 

 

 

 



 


