ROMPLAN
Rom: Uterommet
Mål: Fysisk utfoldelse, oppdagelse og utforsking av natur og naturmateriale,
sosialt samspill
Fløy: Vigeland
Periode: September - desember 2017

Generell informasjon og retningslinjer for rommet
Uterommet vårt er vi glad i! Her kan vi virkelig oppleve fysisk utfoldelse og boltre oss i
variert og ulendt terreng. Vi kan løpe, gå, hoppe, krabbe, sykle, skli, ake og rulle. Det finnes
ingen grenser for hva vi kan bruke kroppen vår til her! I uterommet vårt er det plass til alle,
her har vi ingen begrensning på antall barn. Det er fint at vi kan blande de store og de små
Vigelandbarna, for vi har stor glede av hverandre uansett alder. De minste har gode
rollemodeller å se opp til og strekke seg etter både fysisk, språklig og sosialt. I tillegg får vi
alle øve oss på prososial adferd mot hverandre, som jeg skal si litt mer om etterpå. Noen
ganger bruker vi uterommet når vi spiser. Særlig når det er varmt og vi slipper å fryse på
fingrene når vi sitter stille lenge. Og så går vi på turer utenfor barnehagens område, og det
er alltid populært å bli med på!

Hva finnes av materiale her?
Bøtter og spader
Biler, gravemaskiner, lastebiler, båter, fly
Ulike sandformer
Baller
Sykler
Rør
Hjul
Sklie
Vannrenne og vannbalje
Konstruksjonsmateriale, klosser og planker i både stort og lite format
Såpebobler
Materiale vi tar med ut fra rommene inne
Naturens eget materiale

Hva kan barna oppleve/erfare i rommet?
I uterommet er det veldig mye vi kan erfare og oppdage! Naturen har jo så mange
muligheter og det er så mye å utforske og undre oss over. Det er masse rart som kryper og
beveger seg rundt omkring, både insekter, dyr, blader og vann. I naturen er det massevis av
spennende ting som vi kan plukke, samle på og kanskje bruke til å skape noe nytt. I
uterommet kan vi også videreutvikle kroppsbeherskelsen vår og utfordre oss selv på nytt og
ulendt terreng. Vi opplever stor mestringsfølelse første gang vi klarer å krabbe eller gå opp
trappen til sklia uten hjelp fra de voksne! Når vi går på turer blir vi også kjent med
nærmiljøet vårt. Kanskje vi går forbi huset mitt når vi er på tur? Vi skaper samhold og
utvikler gode relasjoner og vennskap også når vi er på tur. Det er alltid fint å oppleve nye
ting sammen. Hele tiden, både ute og inne, øver vi oss på prososial adferd. Det handler om
å bli medmennesker som gjør gode handlinger mot hverandre. For eksempel at vi er flinke
til å dele, vise omsorg, oppmuntre og hjelpe hverandre. Når vi leker sammen får vi også

øvelse i å inkludere og anerkjenne andre.

Hva er den voksne sin rolle i rommet?
Vi som er små er veldig nysgjerrige av natur, og vi legger ofte merke til små og rare detaljer
som de voksne bare går rett forbi. Da er det ekstra gøy når den voksne oppdager
fascinasjonen vår og tar seg tid til å undre seg sammen med oss! Noen ganger er det gøy
hvis den voksne dokumenterer det vi sier eller gjør, for da kan vi se på det sammen og
reflektere og undre oss videre i ettertid. Men det aller viktigste er at de voksne ikke
glemmer å være tilstede sammen med oss i øyeblikket! Det står til og med i Rammeplanen
at de voksne skal utforske og eksperimentere naturfenomener sammen med barna. Og det
får vi masse muligheter til når vi er ute! Det er veldig spennende når de voksne plukker opp
hva vi er opptatt av og kanskje til og med videreutvikler det til små eller store prosjekter!
Det er også viktig at den voksne ser hvert enkelt barn og hjelper oss å skape et godt
lekemiljø. Det er ikke alltid like lett for oss som er små å vite hvordan vi skal oppføre oss
mot hverandre eller hvordan vi skal samarbeide eller inkludere hverandre. Da er det viktig
at de voksne veileder oss, støtter oss og hjelper oss til å skape gode og positive relasjoner.

Hvilke fagområder ligger til grunn?
Natur, miljø og teknikk
Kropp, bevegelse og helse
Kommunikasjon, språk og tekst
Antall, rom og form
Kunst, kultur og kreativitet
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn

Fremdriftsplan
Uterommet forandres hele tiden i takt med naturen og årstidene. Da blir vi kjent med og
kan bruke materiale og elementer fra den årstiden vi er inne i. Nå har vi erfart sommer, sol
og varme i flere uker, og hatt lange dager i uterommet og på små turer. Nå har det begynt å
bli høst og kaldere i lufta. Da hender det at det kommer mye regn og vind og bladene blåser
rundt omkring. Kanskje vi oppdager spennende ting vi kan bruke bladene til? Det er så gøy
når det er store dammer ute som vi kan hoppe og sprute i. Noen ganger tar de voksne
maling eller skum i vannet, og da er det ekstra spennende å ta med bøtter og spader i
dammen. Og tenk når det blir vinter, og snøen kommer. Da kan vi ake, eller lage ting av snø
eller is. Snøen og isen kan vi også farge på forskjellige måter. Det blir spennende!

Progresjon
Vi som bor i Norge blir fort kjent med at vi nå forholde oss til forskjellig vær og temperatur.
Og det er rart å oppleve forskjellene på kroppen! Tenk, noen ganger trenger vi nesten bare
bleie når vi er ute, og andre ganger har vi så mye klær at vi nesten ikke kan bevege oss! Selv
om vi er ute så godt som hver dag hele året, er det av og til at forholdene gjør at vi, eller
noen ganger bare de minste barna, har mer glede av å leke inne en dag. Ellers skjer det mye
progresjon i forhold til hvordan vi leker og hvordan vi tar i bruk uterommet ettersom vi
vokser og utvikler oss. De minste barna er kanskje mer opptatt av å putte sanden i munnen
eller smake på snø eller regnvann, mens vi som er litt større heller vil lage et stort sandslott
eller lage kake blandet av sand, vann, blader og kvister i en bøtte og servere hverandre
etterpå. Det er også stor forskjell på en 1-åring og en 2-åring på tur. Ettåringene som ikke
kan gå får sitte i en tralle når vi er på tur, og der får de se, oppdage og undre seg over både

natur, biler, maskiner og andre ting langs veien. Kanskje går vi til en lekeplass hvor vi kan
utforske og leke på et nytt område. Vi som er litt større og har vært med på mange turer går
noen ganger lenger turer og noen ganger har vi med oss mat. Vi går helt selv mens vi gjerne
holder en av vennene våre i hånda. Vi er veldig flinke til å gå på tur, og vi vet at det er viktig
å høre på de voksne. Og så har vi så kule vester på oss, sånn at vi er lette å se.

