4.5 Antall, rom og form
Fagområdet «Antall, rom og form handler om å oppdage, utforske og skape strukturer
og hjelpe barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet» (R17).
«Hvor mange kongler trenger du?» «Skal pinnen være rett eller bøyd, lang eller kort,
tjukk eller tynn?» I skogen har vi materiell nok når vi skal jobbe med antall og form, i
tillegg oppstår slike situasjoner helt av seg selv som praktiske øvelser og utfordringer:
Lytt til gulspurven som teller til sju på våren, tell kronblader på hvitveisen, hvor
mange blå merker finner dere på vei til hytta? Vi kan lage maten sammen og måle opp
hvor mange desiliter som skal opp i suppa. Vi kan måle avstander med tau, skritt og
pinnelengder.
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Mattetrollet
Sted		Et område der det finnes naturmaterialer
Årstid		Hele året
Utstyr		Naturmateriale dere finner på plassen
Gjennomføring		Først tegnes/merkes modellen opp. Her er et troll brukt som eksempel, men modellen kan være 		
alt fra et menneske til en figur. Fokuser på geometriske mønster: hodet er en sirkel, halsen et lite
rektangel, magen et større rektangel enn halsen osv. Hvilke sider i rektangelet er lengst? kortest? Nå
skal vi finne ut hvilke farger trollet skal ha på klærne. Dersom en bestemmer at genseren skal være
grønn, hva kan vi finne i naturen som er grønt? Mose er grønn året rundt, mens blader er grønne om
våren og sommeren. Kanskje genseren bør ha noen runde knapper også?
Det kommer forslag om at buksa skal være brun. Da blir kongler, bark og kvister foreslått av barna.
Eller tang dersom dere er ved sjøen. Når det er bestemt farge på alle klærne, er det klart for 		
påkledning! Barna starter med å samle inn naturmateriale, og legger det der det skal være.
Andre fagområder

Kropp, bevegelse, mat og helse
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Kims lek med geometriske figurer
Sted		Skogsområde
Årstid		Hele året
Utstyr		Et tau, poster med bilder av ulike former og figurer
Gjennomføring		Dette er en tauløypevariant som byr på både matematiske og fysiske utfordringer. Sett opp et tau
på kryss og tvers mellom trærne. Mest spennende er det dersom løypa kan gå gjennom et variert
terreng. Langs løypa legges det ut eller henges opp poster med bilder av ulike former og figurer. 		
(Tips: print ut figurer fra Word; Autofigurer). Disse kan godt ha ulik farge. Barna går gjennom løypa
enkeltvis eller to og to, og har som mål å huske alle figurene som de går forbi. Ved enden av løypa
ligger det dobbelt så mange former og figurer. Her skal barna plukke ut postene som de observerte
langs løypa. En slik tauløype kan tilpasses barnas alder, og brukes til flere typer oppgaver, f.eks. tema.
Heng opp poster med bilder av ting som hører til et visst tema dere jobber med. Ved enden av løypa
ligger dobbelt så mange poster, og barna sorterer ut postene de har sett. Hvis dere har tilgang til 		
lamineringsmaskin, så er det lurt å laminere postene slik at de kan brukes om igjen.
Andre fagområder:
			

Kropp, bevegelse, mat og helse
Kommunikasjon, språk og tekst

Sirkelskattejakt
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Nærmiljøet
Hele året
Ingen ting, eventuelt blokk og blyant

Gjennomføring		Hvis vi bruker øynene godt når vi er ute på tur, dukker det stadig opp geometriske figurer som sirkler,
trekanter og firkanter. Det kan være på hus i nærmiljøet, på biler, naturmaterialer, trafikkskilt mm. Gå
på «skattejakt» etter disse. Velg å konsentrere dere om en av formene, eller alle tre. Hva slags 		
form er det på vinduer og dører? Hva med inngangen til fuglekassa?
		Snømannen utenfor barnehagen? Gulrotnesa hans?
Ta gjerne med blokk og blyant og tegn noen av «skattene».
Andre fagområder:
			

Kropp, bevegelse, mat og helse
Kommunikasjon, språk og tekst

Butikk
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Barnehagen, skolegården, nærmiljøet
Hele året
Penger (kan lages /kopieres eller bruk kongler, skjell o.l), salgsvarer, «butikk/boder»

Gjennomføring
		
		
		
		
		
		
		

Leke butikk og torg med ting fra naturen. Kjøp og salg. Marked i gamle dager. Leke kafé ute. Servere,
selge, telle, osv. Leke gatekjøkken med «villmarksmat». Lage varer som skal selges; produkter fra 		
skogen, steintroll, plukke bær; sylte og safte, grønnsaker fra skolehagen osv. 				
Lage salgsboder. Arrangere markedsdag med tema; mat fra havet, vikingmarked, loppemarked osv.
Fordele roller; innkjøpssjef, kasserer, handelsmenn, han som pruter osv. Regne ut rabatter, 		
fortjeneste/underskudd osv. Handle på butikk, hos fiskeren, hos gårdbrukeren osv. Bruk 			
lokalsamfunnet, kanskje dere kan selge varer med forankring i lokale tradisjoner? Det kan 		
være spesielle matretter, håndarbeidsprodukter m.m.

Andre fagområder:

Nærmiljø og samfunn
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Hemmelig pose
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Skogen, stranda eller et annet sted man kan finne ting i naturen.
Vår, sommer, høst
Lapper med oppdrag, tøypose

Gjennomføring		Lag opp små lapper med hemmelige oppdrag. Del opp i grupper på 2-4 barn (eller hvor mange dere
synes er passe). Gruppene får etter tur trekke et oppdrag fra en pose. Den voksne som holder posen
leser opp hva som står på lappen. Når gruppa har gjennomført oppdraget, får de et nytt oppdrag.
Leken kan avsluttes etter at ei gruppe har gjennomført f.eks. 5 eller 10 oppdrag.
Oppdragene varieres etter hva dere kan finne på stedet og etter alderen på barna. Her er noen 		
eksempler:
- Hent en tung stein
- Still deg/dere under det høyeste treet dere kan se.
- Hopp 15 hopp baklengs
- Hent en pinne som er like tykk som din tommel.
- Hent en pinne som er like lang som ditt ben.
- Finn 6 kongler og lag en pyramide
- Hent to steiner som er like tunge - Hent et jevnt antall furukvister (partall)
- Hent det største og minste skjellet dere kan finne
Andre fagområder:
			

Kropp, bevegelse, mat og helse
Kommunikasjon, språk og tekst

Sortering av gjenstander
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Hvor som helst
Hele året
Materiale fra naturen

Gjennomføring		Samle pinner av forskjellig størrelse. Legg pinnene etter hverandre etter størrelsen, begynn med 		
det korteste, avslutte med den lengste. Barna finner ut hvor i rekka sin pinne skal ligge. Etterpå kan
dere begynne med den lengste, og avslutte med den korteste. Det samme kan utføres med andre
gjenstander dere finner i naturen, slik som blader, kongler, skjell og steiner. Samtale/diskusjon 		
etterpå om forskjeller og likheter. Samle steiner med forskjellig tyngde. Sortér etter tyngde; tyngst
først, avslutt med den letteste. Begynn etterpå med den letteste osv.
		«Sorteringa» kan også omfatte større gjenstander. Finn det høyeste treet, det korteste, det nest 		
høyeste osv. Eller se på høyden på hus, størrelsen på båter, traktorer mm. Dette er ting vi ikke kan
sortere fysisk men vi kan ta det muntlig.
Andre fagområder:
			

Kropp, bevegelse, mat og helse
Kommunikasjon, språk og tekst

4.5 Antall, rom og form

127

Pinne og stein
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Hvor som helst
Hele året
En pinne, og en stein til hver deltager

Gjennomføring		Dette er en gammel tradisjonslek: Begynn med å slå en pinne ned i bakken. Deretter finner alle seg
hver sin gode kastestein. La barna stille seg opp et godt stykke unna pinnen, avstanden varierer alt
etter alder. Ta et prøvekast først for å se om avstanden er passe. Oppgaven her er å få steinen til å
lande nærmest mulig pinnen. Den steinen som lander lengst unna, får en prikk. Når en har fått to
prikker, er en ute av leken. De som går ut, kan få i oppgave å være «målemenn» dersom noen steiner
ligger med nesten lik avstand til pinnen. Bruk fantasien til å finne et måleinstrument. Vinneren er den
som blir igjen til slutt.
Andre fagområder:
			

Kropp, bevegelse, mat og helse
Kommunikasjon, språk og tekst

4.5 Antall, rom og form

128

Lengde og areal
Sted		Nærmiljøet
Årstid		Hele året
Utstyr		Målestokk, f.eks. tau, kjepp eller barna sjøl
		
Gjennomføring		Ved hjelp av tau, en kjepp eller andre «målestokker», måles avstander rundt omkring i barnehagens
nærområde. F. eks. mellom husveggen og flaggstanga. Et barns kroppslengde kan også være 		
«målestokken». Eller man lager ei lenke av mange barn som gruppeoppgave. Hvilke trær er 		
det lengst avstand mellom?
Forslag til andre måleoppgaver:
• Hvem finner den korteste/lengste løvetannen, meitemarken, fjæremarken?
• Måle omkretsen av trær; Hvem finner den tykkeste grana, furua, bjørka? osv.
• Hvilken pinne flyter fortest under brua?
• Flaskebakke: Hvilken flaske hopper lengst?
• Hoppe på ski. Måle lengde.
• Hoppe lengde. Måle lengde.
Andre fagområder:
			

Kropp, bevegelse, mat og helse
Kommunikasjon, språk og tekst

Konglesprett
Sted		Åpen plass
Årstid		Hele året
Utstyr		Kvist og kongler
Gjennomføring		Hvert barna skal finne fem furu- eller grankongler og en litt bøyelig kvist. Gå til en åpen plass, og pass
på at det ikke er noen foran dere. (Hvis det er det, så rop «Varsku her for flygende kongler»). 		
Marker en linje på bakken, dette er utskytningsstreken der sprettet måles fra. Legg en kongle 		
på den ene enden av kvisten, og bøy kvisten bakover. Slipp kvisten (og konglen) og konglen fyker 		
(forhåpentligvis) avgårde. Mål hvor langt konglen spretter, gjerne vha. skrittlengde, meterstokk, e.l.
Et forslag kan være at barna kutter kvisten sin slik at den blir 1 meter, og dermed kan denne brukes til
måleredskap. Hvert barn får f.eks. fem sprett. Lengden noteres etter hvert sprett, og til slutt legges de
fem sprettene sammen. Den med høyest sum er konglesprettmester.
Andre fagområder:
			

Kropp, bevegelse, mat og helse
Kommunikasjon, språk og tekst
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Flaskebane
Sted		Ingen krav, men en fordel med en litt liten, bratt bakke
Årstid		Vinter
Utstyr		Flaske som er helt glatt og evt. spade, målebånd og stoppeklokke
Gjennomføring		Hvis dere har en bratt skråning eller liknende, kan dere lage banen der. Hvis dere ikke har det, må
dere lage en stor snøhaug. Langs hele banen må dere lage høye kanter. For at flaska ikke skal slingre
fram og tilbake, bør den ikke være stort bredere enn flaska selv. Banen bør ha svinger og tunneler,
og kanskje et hopp? Glatt til banen med votten; jo jevnere den er, jo fortere går flaska. Kanskje dere
kan spraye den med litt vann også? Da vil det danne seg litt is på overflata, og flaska kan komme opp
i supersonisk fart. Ta tiden og finn ut hvilke flaske som sklir fortest.
Andre fagområder:
			

Kropp, bevegelse, mat og helse
Kommunikasjon, språk og tekst

Hesteskokasting
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Fast underlag. Skog, strand, lekeplass o.l.
Hele året
Et antall hestesko; maks 10 stk. En pinne i jorda

Gjennomføring		Slå pinnen godt fast i marka. Stå litt bortenfor og kast mot pinnen. Hvis hesteskoen trer seg inn 		
på pinnen eller ligger rundt pinnen, blir det 5 poeng. Hvis den ligger på skrå mot pinnen, blir det 3
poeng. Den som får flest poeng vinner.
Andre fagområder:
			

Kropp, bevegelse, mat og helse
Kommunikasjon, språk og tekst
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Flaskebowling
Sted		
Årstid		
Utstyr		

Åpen plass
Hele året
Seks 1,5 liters plastflasker med tall på, 1-2 tennisballer Papplater og sprittusj

Gjennomføring		Før bowlingmatchen må de seks flaskene merkes med tall (enten 1-6, eller større tall som 10, 50 og
100). Still flaskene opp i et trekantmønster. Barna stiller seg opp noen meter fra flaskene 			
for å kaste, avstanden varierer etter barnas alder. Alle får to forsøk på å velte flaskene, men er man
flink (og heldig) velter man alle i første kast. Tallene på de flaskene som har veltet etter to kast legges
sammen, og er poengsummen man konkurrerer mot de andre med. Det kan godt gis ekstrapoeng
for å velte alle flaskene i ett kast. Bowlingen fungerer også fint som lagkonkurranse. Del inn i lag, og
noter poengsummen for hver deltaker på en stor papplate. Legg sammen til slutt.
Andre fagområder:
			

Kropp, bevegelse, mat og helse
Kommunikasjon, språk og tekst
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Tre på rad
Sted		Hvor som helst
Årstid		Hele året
Utstyr		Kongler, skjell, steiner, pinner e.l.
Gjennomføring		Tegn opp et rutenett (3 x 3 ruter), eller merk av hull hvor det er lov til å legge steinene. To og to 		
spiller sammen, og hver har tre «brikker». Legg en stein i en rute annenhver gang. Den som først får
tre på rad, har vunnet. Steinene kan også flyttes etter at de er lagt ut, men da må det være ledige
ruter. Flytt vannrett, loddrett eller diagonalt, men hopp ikke over noen ruter.
Andre fagområder

Kommunikasjon, språk og tekst

