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Til barnehagelærer, for- og etterarbeid  
Immanuel Firkant                                  5-åringer 

Forarbeid   

1. Jakten på de geometriske formene  
 

Del 1 

Lete etter geometriske figurer ute som inne. Det kan være vinduer i barnehagen, kunst og malerier 
(google-søk: Wassily kandinsky eller Piet Mondrian), veiskilt, kumlokk og planter. De geometriske 
former finnes nemlig overalt, bare man trener tanken.  

Barna skal sammen lete etter geometriske former inni bygninger, i nærmiljøet og naturen. Diskuter 
funnene. 

 

Del 2 

 Ønsker dere å utvide aktiviteten, la barna (eller en voksen) fotografere formene de finner.  

 Last bildene opp på smart board:   
Bruk Antall, rom og form (www.smartskole.no) som utgangspunkt for å lage et interaktivt spill 
ved hjelp av barnas gjenstander.  

 Skriv ut bilder og limes dem på plasttallerker.  
Dermed har dere laget et sorteringspill som lett kan stables og brukes av neste gruppe.  

 

2. Spennende utstyr/litteratur på VilVite  
 

Migthy mind/Super mind* 
Barna må forstå de fargerike geometriske formene for å løse puslespillet. De setter sammen 

formene til forskjellige bilder. 

Snart begynner jeg på skolen 

Boken er laget for å forstå grunnleggende begreper med tanke på å gi en god skolestart. Barna 

velger mellom flere oppgaver, blant annet knytte til kategorisering og forståelse av geometriske 

former.   

http://www.smartskole.no/
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Etterarbeid   

1. Sorteringsoppgave  

 

Del 1 

Sorteringsoppgaver kan utføres med alle tenkelige ting man finner, en kan lett gjennomføre 
aktiviteten med egne ressurser. Aktiviteten passer fint inne og ute, vinter som sommer, ute på tur 
eller på en kort oppdagelsesferd inne på barnehagens område.  

Gi barna i oppgave å sorter samlingene etter egenskaper som:  

 Farge  

 Utseende, overflate eller form 

 Fin/stygg, eller andre subjektive kriterie  

 Sorter etter størrelse 

 Høy/lav, tynn/tykk, eller lett/tung 
 

Finnes det andre måter å sortere en samling? Utfordr gjerne barna til å sorter innenfor en kategori.  

 

Del 2 

Så kan man også få inn andre viktige begreper som:  

 Hvem kan finne det/den største/minste…  

 Hvem kan finne den/det lengste/korteste …  

 Finne gjenstander som er størst, minst, kortest og lengst  

 
 

Hent inspirasjon 

 

 www.forskerfrø.no er Naturfagsenterets nettsted for barnehagelærere, andre ansatte i 

barnehagen og barnehagelærerutdannere. Her finnes mange gode undervisningsopplegg for 
barnehagebarn. 

  

 www.naturfag.no er et nettsted for lærere som underviser i naturfag på skolen. Du finner 
gjerne kan inspirasjon til dine barnehagebarn.  
 

 www.matematikksenteret.no er et nasjonalt ressurssenter for matematikkdidaktisk 
kompetanse, og nettstedet presenterer mange arbeidsmetoder og eksempler på 
undervisningsmateriell. 
 

 For barnehager med SMART board: www.smartskole.no  
Finn mange spennende oppgaver ved å søke på geometriske former eller sortere.  

 

 

  

http://www.forskerfrø.no/
http://www.naturfag.no/
http://www.matematikksenteret.no/
http://www.smartskole.no/
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2. Biblioteket anbefaler  
Bergen Offentlige Bibliotek (www.bergenbibliotek.no) fagavdeling anbefaler:   

       
En bok, 
Hervé Tullet (2011). 

Kubbe lager museum,  
Åshild Kanstad Johnsen (1978). 

 

http://www.bergenbibliotek.no/

