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er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen

kategoriene JEG, DU og VI. Hjerteprogrammet

Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og barna rustes for å tåle livet. 



Språk

Personalet

bruker sanger,

rim og regler

aktivt. Personalet

gir barna varierte

og rike erfaringer

med språket, og

oppmuntrer

barna til å

samtale om

følelser og

opplevelser.

Barna skal ha en

aktiv deltagelse i

interaktive

samlinger.

Personalet skal

skape et

språkstimulerende

miljø på avdelingen

som oppmuntrer

barna til å lytte,

samtale, leke med

lyd, rim og rytme og

fabulere med hjelp

av språk og sang.

Barna bruker

språkverkstedet

aktivt og har

interaktive

samlinger med

eventyr og

dramatisering.

Personalet skal skape

et språkstimulerende

miljø hvor barna bruker

språket relevant.

Personalet arbeider for

at barna skal sette ord

på egne følelser, bruke

preposisjoner riktig,

bruke språket abstrakt

og kunne beherske

selvreguelering.

Personalet legger til

rette for spennende

samlinger med

narrative fortellinger.



Natur

Personalet legger

til rette for

aktiviteter og

opplevelser ute

gjennom hele

barnehageåret og

i alle værtyper.

Personalet benytter

barnehagens

nærmiljø for at

barna skal kunne

undre seg og bli

nysgjerrige på dyr,

planter, insekter,

mat og bærekraftig

utvikling.

Personalet

oppmuntrer barna til

å kildesortere og ta

vare på naturen.

Personalet tar

utgangspunkt i barnas

nysgjerrighet og

oppmuntrer barna til å

undre seg,

eksperimentere og ha

samtaler om

fenomener i naturen og

i teknologien. Barna

skal lære å ha respekt

for naturen samt rydde

søppel som et ledd i

bærekraftig utvikling.

Personalet tar med

barna på lengre turer i

nærmiljøet.

Hjerte     

Barna få ta del i

hjertesamlinger

med fokus på

mine følelser og

min familie.

Personalet har et

ekstra fokus på

turtaking.

Barna får ta del i

spennende

hjertesamlinger som

omhandler jeg og vi.

Personalet har et

spesielt fokus på

vennskap og

felleskap.

Barna får ta del i

interaktive

hjertesamlinger som

omhandler jeg, du og

vi. Personalet har et

spesielt fokus på at

barna skal være

selvstendige. Barna får

mulighet til å øve på å

lytte, hvede sine egene

meninger og håndtere

konflikter.

Matte

Personalet legger

til rette for lek

med tall,

sortering, form og

størrelse.

Personalet legger til

rette for lek,

eksperimentering

og

hverdagsaktiviteter

som vekker barnets

interesse for

mattematikk.

Personalet inspirerer

barna til mattematisk

tenkning og bidrar til at

barna opplever

mattematikkglede.



Kreativitet

Personalet gir

barna erfaringer

med ulikt

formingsmateriell.

Barna skal få

sanse og og ha

mulighet til

skapergelde.

Barna skal ha

tilgang på

blyanter.

Barna skal øve på

ulike teknikker og

trene finmotrorikk.

Barna skal bli

inspirert til å være

kreativ med ulikt

formingsmateriell.

Barna skal

oppmuntres til å

holde blyanten

riktig.

Barna skal oppleve

glede ved å mestre

ulike teknikker.

Personalet arbeider

med barnets

selvfølelse inn mot

formingsaktiviteter.

Barna skal bli inspirert

til å ha blyantglede.

Personalet skal

støtte barna i

kroppslig lek.

Barna skal få

bevege seg i sin

kroppslige

verden.

Barna skal bli

kjent med ulikt

underlag og sin

egen kropp.

Personalet

tilrettelegger for og

inspirerer til trygg og

utfordrende

kroppslig lek og

aktiviteter for barna.

Personalet legger til

rette for at barna

videreutvikler sin

kroppslige

beherskelse.

Personalet arbeider

spesielt med

finmotorikk og

selvstendighet i lek og

med impulskontrol
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