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Lokal plan 2017-18 Bondegård 1. og 2. trinn                                                                                    Natur teknikk og miljø                           

 

Måned 

 

Tema 

 

Innhold 

 

Kompetansemål LK `06 

 

Lokale læringsmål 

Periodens 

målområde 

 
September 

Dyrene på gården 
og gårdsregler 

Bli kjent med dyrene og 
reglene på gården 
 
 
 
 
Klipping av sau 

-føre en enkel dialog om 
samvittighet, etiske leveregler og 
verdier. LK`06 Religion, livssyn og 
etikk. 

Barna skal lære hvilke regler som 
gjelder på bondegården og hvordan 
man skal oppføre seg ovenfor levende 
dyr. 

Natur, teknikk 
og miljø 

 
Oktober 

 
Utforske 
bondegården 
 

-gjenkjenne og beskrive noen 
dyrearter og sortere dem.  LK`06 
Naturfag. 
 

 
 

Barna lærer begreper som: stall, 
jorde, fjøs, binge. 
Barna lærer om dyrene på gården: 
gris, sau, hest, geit, kanin, and og 
høne. 

Kunst, kultur 
og kreativitet 

 
November 

Stell av 
innhegninger 

Barna skal forberede og gjøre 
alt klart for dyrene før de 
kommer inn. 

Barna lærer om gårdsarbeid og bruk 
av redskaper som inngår i det daglige 
gårdsarbeidet. 

 
Desember 

Foring av dyrene 
på gården 

Barna skal lære om ernæring 
for dyra og være med på å 
mate de. 

-gjøre overslag over mengder, telle 
opp, sammenligne tall. LK`06 
Matematikk. 

Barna lærer omsorg og å ta ansvar. Mat og helse 

 
 
Januar 

Hva slags mat får 
vi fra dyrene på 
gården? 

Ressursene fra dyrene -fortelle om en utvalgt råvare og 
hvordan den inngår i 
matvaresystemet, fra produksjon til 
forbruk. LK`06 Mat og helse. 

Barna lærer hvilke ressurser vi får fra 
bondegården. 

 
Februar 

Vi blir kjent med 
hesten på gården 

Hesten -gjenkjenne og beskrive noen 
dyrearter og sortere dem.  LK`06 
Naturfag. 

Barna får kjennskap til hesten på 
gården, og dens rolle på gården. 
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Mars Vi blir kjent med 
geita på gården 

Geit -gjennomføre aktiviteter i 
nærområdet for å lære om naturen 
og samtale om hvorfor dette er 
viktig. LK`06 Naturfag. 

Barna får kjennskap til geita på 
gården, og dens rolle på gården. 
 

Fysisk aktivitet 
og lek 

 
April 

Vi sår solsikke og 
erteblomst 

Hva trenger plantene for å 
leve? 

-gjenkjenne og beskrive noen planter 
og sortere dem. LK`06 Naturfag. 

Få kjennskap om hva et frø er, og hva 
en plante trenger for å leve. 

 
Mai 

Dyrebarn på 
gården 

Bli kjent med de forskjellige 
dyrebarna på gården 

-gjennomføre aktiviteter i 
nærområdet for å lære om naturen 
og samtale om hvorfor dette er 
viktig. LK`06 Naturfag. 

Få kjennskap om hva de forskjellige 
dyrebarna heter og hva de trenger for 
å overleve. 


