
 

 

         

Veiledning for showet 

Metamorfose!  4-åringer 

For- og etterarbeid 
Forslag til forarbeid er å lese 
«Den lille larven Aldrimett» 
og å se etter sommerfugler i 
nærområdet. Forslag til etter-
arbeid er å lage skygge- eller 
dukketeater i barnehagen.  

Det er opp til den enkelte 
barnehagelærer å velge  
mellom VilVites anbefalte for- 
og etterarbeid eller annet 
tilgjengelig læringsmateriale. 

 

 

Barnehagepersonalets 
rolle på VilVite 
Formidlere har ansvar for 
gjennomføring av program-
met. Barnehagepersonalet 
har det overordnede ansvaret 
for barna.  
 
 
 

Velkommen til VilVite! 
 

Fagområde 

Natur, miljø og teknologi. 

 

Relevant rammeplanmål   

- får kjennskap til naturen og 
bærekraftig utvikling, lærer av 
naturen og utvikler respekt og 
begynnende forståelse for 
hvordan de kan ta vare på 
naturen 
- får kunnskap om dyr og  
dyreliv 

 
Fokus 
Vi har fokus på utviklingen fra 
dannelsen av et lite egg til en 
vakker sommerfugl.  
 
Viktige begreper 
Det er ingen tale i showet, 
men følgende begreper kan 
aktuelle å benytte i for- og 
etterarbeid: metamorfose, 
egg, larve, puppe og sommer-
fugl.  

Hva skjer på VilVite? 
Tilbudet fokuserer på holding- og 
bevisstgjøring.  
 
Barna får se en musikalsk  
historie med bruk av skygge- og 
dukketeater. Her er det ingen 
tale, men fine effekter som  
scene, dukker, skygger og  
musikk. Alt er laget spesiallaget 
til Metamorfose. 
 
Showet følger en utviklingen fra 
egg, larve til en sommerfugl,  
metamorfose. Vi begynner med 
en parringsdansen, hvor et egg 
blir lagt. Larven spiser så godt 
den kan for å bli stor og kan  
forpuppe seg. I løpet av livet  
møter den lille larven noen farer, 
men det går nok bra til slutt.  
 
Barna har selvsagt lov å snakke 
og diskutere hva de ser og opp-
lever i løpet av forestillingen.  
 
Vi gjør oppmerksom på at flere 
grupper kan bestille på samme 
programtid. 
 

 
 
Varighet: 30 min. 
 
Materialkostnad: Ingen. 
 
Antall: Maks 80 barn. 

Ankomst VilVite: 
Ankomst VilVite senest  
15 minutter før programstart. 
 
Gi beskjed om dere blir  
forsinket på tlf. 55 59 45 46. 
 
Dersom dere kommer for sent 
kan programmet bli forkortet. 
 

 

 

 


