
BEVEGELSESAKTIVITETER I 

HOLMEJORDET BARNEHAGE 
Lillehammer kommune har en egen plan for fysisk aktivitet og 
kosthold.  
Her presenterer vi eksempler på aktiviteter som vi i 
Holmejordet barnehage organiserer med dette fokuset. 
Vi har valgt å arbeide i ulike grupper på tvers av avdelingene i 
disse oppleggene. 
Disse aktivitetene foregår i den store felles salen vår. 
 
LIV OG RØRE 

(Gruppe for 2- åringene på tvers, og gruppe for 3-åringene på 
tvers fast gjennom året) 
Et opplegg der barna får små motoriske utfordringer i form av 
bl.a. hinderløyper og sangleker. 

         
Her skaffer de seg gode erfaringer med varierte og allsidige 
bevegelser og utfordringer. 
 
KREATIV DANS 
(Gruppe for 4-åringene på tvers) 
Dette er et opplegg hvor vi bruker en del bevegelse til musikk. 
Vi tematiserer bevegelser etter prinsipper om rom , tid, kraft og 
flyt. 

                    
Her blir de kjent med sin egen kropp, med egne 
bevegelsesmuligheter i forhold til seg selv, i forhold til fast 
underlag og rom, og i forhold til andre mennesker. 
 



SKRIVEDANS 

(Gruppe for Skolestarterne i 9 uker på våren) 
Vi gjør store bevegelser til musikk, for deretter å gjøre de 
samme bevegelsene på store ark til den samme musikken.  

           
Opplegget har ulike temaer som alle starter med grovmotoriske 
bevegelser med hele kroppen på gulvet, og deretter følges opp 
finmotorisk med fargeblyanter på papir. En kreativ måte å 
arbeide forberedende med bevegelse som skal resultere i en 
personlig håndskrift. 
 
SKILEIK 
(Grupper for Skolestarterne på vinteren) 
Alle barna i barnehagen kan ha med ski som kan brukes ute i 
barnehagen i variert terreng. 
Skolestarterne har mer organisert skileik en gang i uka på 

vinteren, og vi bruker løype og bakke på Rangårdsbana. 

 
 

MINI-RØRIS 
Alle avdelinger har jevnlige  
Mini-rørisøkter. Ofte har vi spontane 
blandagrupper også, som tar en økt i 
salen,eller ute. 
Dette er et opplegg der musikk inspirerer 
til bevegelse, enkelt og variert. 


