Etikk, religion og filosofi
felles for alle aldre:
Gi plass til undring og filosofering
Få hjelp i konfliktsituasjoner Respektere hva barn og foreldre tror på Markere kristne
høytider
Vi deltar på barnehagegudstjeneste til jul og familiegudstjeneste i fastetiden Markere alle
kulturer/land som er representert
adventsfest med sanger og dramatisering av juleevangeliet
Vi har et eget o
Spesielt for aldersgruppen

1 år:
- Vise omsorg for hverandre
- Få begynnende forståelse
for at egne handlinger får
konskekvenser- Utvikle
empati
- Markere de ulike høytider
ved visualisering/ konkreter

Innhold/utstyr/rammer

Jul:
- Markere advent
- Tenne lys
- Kalender/julekrybbe
- Lucia
- Lage gaver
- Førjulsfest med foreldre Nissefest
Påske:
- Synge sanger
- "Fra karneval til påske" Påskeverksted
- Enkel dramatisering
- Markere nytt liv

2 år:
- lære å hjelpe hverandre lære å dele
- konflikthåndtering
- undring – samtaler

- Være positive og gode
rollemodeller
- Benevne i forhold til
empati, gi forståelse
- Gi ros og anerkjennelse Samtale og åpenhet
- inspirere til sang, drama
og latter
- dele i smågrupper
- Respekt
- Tid og nærhet til barna –
Vi skal ha tid til å ha barna
på fanget når de trenger
det, eller ha dem på en arm
- sette grenser

kirkerommet, lekplassen,
ungdomssalen med
scene... overalt!

- lære barna å ha respekt
for andre liv; dyr, insekter...
- være gode forbilder i
forhold til konfliktløsningfinne konstruktive løsninger
- sette grenser

- egnet litteratur

- stille spørsmål og undre
seg sammen med barna
- sette grenser

- vise respekt for liv
- få erfaring med
juleevangeliet
- få oppleve kirkerommet;
trygghet og tilhørighet.
3 år:
- ta vare på hverandre vise respekt for andres ting
- ha forståelse for at
egne handlinger får
konsekvenser

Voksenrollen
tiltak og aktiviteter

Etikk, religion og filosofi
Spesielt for aldersgruppen

4 år:
- kan innholdet i
juleevangeliet
- forventer at de lærer
sanger om jul og påske
- bidra på
familiegudstjenesten
- forventer at de forstår
hvorfor vi gir penger til barn
i et annet land (FORUT og
Fasteaksjonen)
5-6 år:
- forventer at de kan
veilede / hjelpe andre med
normene / reglene vi har i
barnehagen
- være med å praktisere og
overholde etiske
retningslinjer
- forventer at de ordner
opp / prøver å ordne
konflikter selv
- har empati – klarer å leve
seg inn / forstå andre barn mer forståelse og innblikk,
for eksempel juleevangeliet,
påskebudskapet

Innhold/utstyr/rammer

Voksenrollen
tiltak og aktiviteter

- opplegget fra FORUT
- "Duen Knut" fra Kirkens
Nødhjelp ved fasteaksjonen

- Skape rom for
opplevelser, undring,
ettertanke og gode samtale
- Skape interesse for og
bidra til forståelse og
toleranse for forskjellige
kulturer og ulike måter å
leve på.
- sette grenser

- fortelling, undring,
åpenhet, respekt og
likeverd
- Bøker med mer tekst

- Vise intreresse og
engasjement.
- Møte barna, tro, spørsmål
og undring med alvor og
respekt
- Være ydmyk i møte med
andre
- Informere, følge opp,
hjelpe, støtte, anerkjenne,
lytte
- sette grenser

