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Section one

1 OPPGAVE

NHB101 03/06-2016 - generell informasjon
Emnekode: NHB101
Emnenavn: Natur, helse og bevegelse
 
Dato: 03.06.2016
Varighet: 5 timer
 
Tillatte hjelpemidler: ingen
 
Merknader: Eksamen består av 2 hovedoppgaver (A og B) som vektes likt.
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

NHB101 03/06-16 - Del A oppgave 1
Del A.  vektes med 50% (deloppgave 1., 2. og 3. vektlegges likt)
 
Oppgave 1.  (vektes med 16,67%)
 
Artsprøven besvares ved å gi navn på de 24 artene som er avbildet i med nummer på vedlegget.
Nummer og navn skrives på eget ark.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Nr 1: Abbor

Nr 2: Buttsnutefrosk

Nr 3: Bokfink hann

Nr 4: Firfisle

Nr 5: Iberiaskogsnegl

Nr 6: Pungreke

Nr 7: Hare

Nr 8: Kutling

Nr 9: Liten skogsmus

Nr 10: Ærfugl hunn

Nr 11: Mosdyr

Nr 12: Vanlig strandsnegl

Nr 13: Havsalat

Nr 14: Søl

Nr 15: Bjørk

Nr 16: Einer

Nr 17: Hegg

Nr 18: Korsved blomst

Nr 19: Blåklokke

Nr 20: Dunkjevle

Nr 21: Etasjemose

Nr 22: Gauksyre/gjøksyre

Nr 23: Hengeving

Nr 24: Gul nøkkerose
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3 OPPGAVE

NHB 03/06-16 - Del A oppgave 2
Del A.  vektes med 50% (deloppgave 1., 2. og 3. vektlegges likt)
 
Oppgave 2. Kortsvaroppgave (vektes med  16,67%) (deloppgavene a-d vektes likt)
 
a) Forklar begrepene standfugl, streiffugl og trekkfugl, og nevn eksempler på disse tre gruppene.
 
b) Beskriv det ytre og indre bygningen til insekter.
 
c) Beskriv formering til blomsterplanter.
 
d) Hva kjennetegner moser, hvilken rolle spiller de i naturen og nevn eksempler på arter.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

a) Standfugl er de fuglene som blir igjen over vinteren, og er her i samme området hele året

gjennom. Eksempel på dette er blåmeis, kjøttmeis, gråspurv

Streiffugl er fugl som flyr, gjerne i flokk, og bytter områder om vinteren for å få tak i nødvendig føde. Et godt

eksempel her nede på sørlandet er sidensvans

Trekkfugl er fugl som trekker til varmere strøk om vinteren, da de for eksempel er avhengig av insekter for å

få mat. Eksempel på dette er linerle, rødstrupe. Rødstrupa kan bli igjen over vinteren og håpe på en mild

vinter, men det ender ofte ikke så godt. Den fuglen vi kjenner til som trekker lengst er rødnebbterne som

trekker fra arktis til antarktis

b) Insekter kjenner vi igjen på flere ting:

- tredelt kropp med hode, bryst og bakkropp

På hodet har insektene fasettøyne som er satt sammen av flere sekskanta små øyne, de har antenner som

kan være sagforma, kølleforma etc alt etter hvilken funksjon de skal ha. Munnen kan være en sugemunn,

stikkemunn eller bitemunn.

Brystet har festet bein og vinger.

Bakkroppen har ingen vinger eller bein festet til seg, men kan for eksempel ha brodd.

- puster med trakéer

- har ikke skjelett, men kutikula som beskytter indre organer

- sanseorganene:

    Føler med små hår på kroppen som for eksempel beveger seg med lufttrykk, eller antenner
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    Hører med antenner. Noen insekter kan lage lyd også! 

- tre par bein og to par vinger. Hos billene er de bakerste vingene gjort om til dekkvinger

- legger egg. Og disse kan kan utvikles på tre ulike måter:

Direkte utvikling fra egg - lignende voksen (spretthaler).

Ufullstendig utvikling som er egg- larve- voksen (øyenstikker).

Fullstendig utvikling som er egg- larve- puppe- imago (sommerfugl).

 

Mange insekter er sosiale dyr. Det vil si at de har store grupperinger der de jobber i fellesskap for arten og

individene i denne gruppa. Eks maur og bier.  

 

c) Blomsterplanter har enten kjønna eller ukjønna formering.

Den kjønna formeringen forklares best ved å si noe om hvordan selve blomsten er bygd opp. En

blomsterplante består av rot, stengel, blad og blomst. Selve blomsten består av:

* Begerblad: ligger under kronbladene og holder de å plass

* Kronblad: Har flotte og sterke farger for å tiltrekke seg insekter

* Pollenbærer: Plantens hannlige formeringsorgan, med pollenknapp øverst 

* Pollenknapp: her produseres pollen

* Fruktemne, som består av arr og griffel. Dette er blomstenshunnlige formeringsorgan.

 

Pollineringa kan skje både med vind og ved hjelp av insekter. Vinden blåser pollenkornene avgårde og

insektene tar med seg pollen på vinger og føtter når de flyr fra blomst til blomst.

Et pollenkorn lander på arret til blomsten som ligger på toppen av fruktknuten. Derfra dannes en pollenslange

som går ned i gjennom griffelen og er plantens sædcelle. Nede i fruktemne smelter den sammen med en

eggcelle og sammen danner de frukt eller frø. Frukta kan være både ekte og uekte. Hos de uekte fruktene

svulmer blomsterbunnen opp, men hos de ekte har vi bær, nøtter, steinfrukt og kapsel.

 

Vi har både selvpollinering og krysspollinering. Selvpollinering vil si at planten pollinerer seg selv. Den har

både hannlige og hunnlige formeringsorganer. Noen planter som stankstorknebb har egne hunnlige og

hannlige blomster. Krysspollinering vil si at en plante pollinerer en annen, noe som er gunstig for arten, og

mest vanlig.

 

Den ukjønna formeringen vil si at planten formerer seg ved rota eller ved stengelen. Disse blomstene har

gjerne små, unnselige blomster, da de ikke har noe behov for at insektene skal komme til for at de skal kunne

formere seg. 

 

d) Moser er en av de blomsterløse plantene vi har. De formerer seg ved hjelp av sporer. Mosen vokser

overalt, på trær, steiner, døde trær og til og med i vann. Mosene har ikke røtter, men et sett festetråder.

Mosene tar opp vann og næring gjennom bladene. På denne måten er de svært utsatt for forurensing via sur

nedbør. Mange planter og blomster har mange forandringer i forbindelse med vinter, men hos mose skjer det
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ingen forandring. Mose er egna som beite av flere dyr. Eksempler på mose er bjørnemose, blåmose,

sigdmose, etasjemose, kystjamnemose
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4 OPPGAVE

NHB 101 03/06-16 - Del A oppgave 3
Del A.  vektes med 50% (deloppgave 1., 2. og 3. vektlegges likt)
 
Oppgave 3.  Langsvaroppgave (vektes med 16,67%)
 
Grei ut om plante- og dyreliv i fjæra, og hvordan livet der er tilpasset de særegne levevilkårene.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Fjæra er det stedet mellom høyeste vannstand (flo) og laveste vannstand (fjære). Flo og fjære blir bestemt av

månen og sola. Mellom hver flo er det 12 timer og 25 min. Der månen står er det flo. Siden jorda går rundt

seg selv på 24 timer og jordkloden har en liten helning blir det et intervall mellom hver flo på ca 12 timer. Når

månen og sola virker sammen får vi springflo.

I Norge så har vi flere typer strender; rullesteinstrand, mudderstrand, sandstrand og klippestrand.

Klippestrand er de de strendene vi har flest av i Norge og her er det et rikt dyre og planteliv. Det er denne

stranda jeg tar utgangspunkt i når jeg forklarer om plante og dyrelivet i fjæra.

Pga av flo og fjære, er livet i fjæra ganske tøft. Det er preget av vind og store bølger, varierende saltinnhold,

svingninger i temperatur og perioder med tørke.

Fjæra som økosystem består av ulike komponenter nedbrytere, produsenter og konsumenter. Med

nedbrytere mener vi de som lever av dødt organisk materiale. Eksempler på dette kan være bakterier og

encella dyr

Produsentene er de som lager energi gjennom fotosyntesen. For å kunne drive fotosyntese trenger planten

vann og solenergi. Vi får da denne formelen:

6CO2 + 6H20 + solenergi -> C6H12O6 + 6O2. Plantene gir energi til konsumentene. Eksempler her er alger,

landplanter

Konsumentene er de artene som spiser på produsentene eller andre konsumenter. Eksempler her er fisk,

snegler, krabber

 

Klippestranda kan deles i ulike soner, vi kaller det sonering. Nederst har vi sjøsonen, deretter kommer

fjæresonen, så er det sprøytesonen og tilslutt sjørokksonen.

Dette kan være nyttig å vite når vi skal se på plantelivet i fjæra, som består av mikroalger, makroalger og

noen landplanter. Disse er som sagt økosystemets produsenter.

Mikroalgene er planteplankton som lever fritt i vannmassene. De utgjør den største biomassen på jorda.
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Makroalgene er det vi kjenner som de store tang- og tareartene som består av thallus (festeorgan), stipes

(stengelen) og lamina (tilsvarende blad hos planter). Lamina får de nytt hvert år.

For å kunne produsere energi er planten avhengig av klorofyll. Vi har grønnalger, brunalger og rødalger. Selv

om ikke alle algene er grønne av utseende har de klorofyll likevel. Det er bare skjult av en annen farge. Dette

er på grunn av sollyset som består av ulike farger. Det grønne lyset går lengst og blir absorbert av de røde

algene. De er derfor lengst ned. De grønne algene absorberer det røde lyset og derfor lengst opp.

Nederst i fjæra i sjøsonen finner vi rødalgene og de aller største brunalgene. Eksempler på rødalger er søl,

rekeklo, rødkluft. Eksempler på brunalger er stortare, fingertare og sukkertare. Denne sonen er stadig under

vann og stopper omtrent over sagtang. Dette er et godt kjennemerke fordi sagtangen tåler dårlig tørke.

I fjæresonen har vi brunalger som grisetang og blæretang. Vi finner også grønnalgene i denne sonen.

Eksempler på grønnalger er grønndusk, tarmgrønske og havsalat. Havsalat er gjerne den som etablerer seg

først, da den tåler ganske godt tørke. Fjæresonen stopper ved øverste rur (et krepsdyr). Her begynner neste

sone som heter sprøytesonen. Her kommer det stadig bølger som slår mot steinene og vi kan finne

marebek og fjærebek her. Her finner vi også noen fjærepytter. Øverst har sjørokksonen og her finner vi de

første landplantene. Disse må tåle ganske godt salt fra bølgesprut, og eksempler på det kan være

bitterbergknapp og strandrug.

 

For å kunne leve i fjæra har dyrene der gjort ulike tilpasninger, enten må de kunne bevege seg for å følge

med vannstanden, eller de må kunne feste seg fast, ha hardt skall som tåler bølgeslag og varierende

saltinnhold, de må tåle tørke.

For å si noe om dyrelivet i fjæra har jeg valgt å ta for meg noen arter:

fjæremark, strandkrabbe, fjærerur og albuesnegl. 

Fjæremarken er en leddorm som vi svært sjelden kan finne, om ikke vi har redskaper til å grave langt ned på

bunnen. Den lever i sanda der den har gravd seg en uforma gang. Hodet peker den ene veien og rumpa den

andre. For å mat kommer fjæremarken opp av av gangen med hodet, før den forsvinner ned i huset sitt. På

motsatt side av gangen finner vi ofte hauger av ekskrementer som mange kanskje tror er marken. Det ligger

snodd som en spiral. Fjæremarken har kraftige børster langs hele kroppen, som den beveger seg med. De

kan bli ganske store og har en store bitemunn som faktisk kan bite ganske hardt om den blir irritert.

Fjæremarken blir spist av fugl.

Strandkrabba er et krepsdyr som har skall, gripeklør og er et av de raskeste dyra vi finner i fjæra. Den går

sidelengs, og kan bytte side fra den ene til den andre om den blir jaget for å ikke bli så sliten. Vi kan skille

mellom hann og hunn ved å snu krabba rundt, og se på undersiden. Den "trekanten" vi finner på undersiden

der, er mye større hos hunnen enn hannen, da hun skal beskytte rogna. Den er kanskje en av de mest

glupske også, og spiser det meste den kommer over. Selvom krabba er sky er den lett å fange med blåskjell

ogsnor med klype, fordi den er så glupsk. Den kommer i ulike farger og går gjerne i ett med omgivelsene og

er ikke så lett å oppdage. Strandkrabba kan gå på land, den tar bare med seg vann slik at den får puste.

Krabba er mat for blant annet måker og fisk.

Fjærerur er fastsittende krepsdyr som har et kraftig kalkskall ytterst. Den ligger på ryggen i skallet og vinker

med beina for å fange mat. Derfor kaller vi de gjerne for vinkende engler. Mange av dyra i fjæra har

frittsvømmende larver som en del av livsyklusen. Det har også rur. Dette er gunstig med tanke på spredning
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og erobring av habitat, men svært få av larvene lever opp og blir gjerne spist av andre dyr. Noen rur kan

sende ut et luktstoff til de frittsvømmende larvene slik at de viser vei til hvor larvene kan slå seg ned. Rur har

den egenskapen at den forsegle seg i skallet sitt slik at den ikke tørker ut ved lav vannstand.

Albuesnegl er et bløtdyr som sitter godt gjemt under skallet sitt. Den sitter faktisk så godt fast at det er

nesten umulig å få den av. Den kan også lukke seg inne og klemme skallet helt ned til berggrunnen den sitter

på, for å unngå å tørke ut. Ved høy vannstand går den på jakt etter mat. Når den sitter på fjellet, løfter den på

skallet for at oksygenrikt vann skal skylle over gjellene. Albuesneglen er så slu at den kan løfte på skallet sitt

for å lokke til seg for eksempel korstroll, før den smeller igejn skallet sitt over en av armene og "fanger

armen".

 

For å si noe om hvordan energi går mellom de ulike komponentene i økosystemet fjæra kan vi se på en

næringskjede. En næringskjede som begynner med en nedbryter kaller vi nedbryterkjede, mens en kjede

som begynner med en produsent kaller vi beitekjede.

alger -> snegler -> krabber -> måker

En kjede har bare 3-5 ledd og det er fordi det forsvinner så mye av energien ut for hvert ledd. 90% går til

varme og kun 10% går videre. Det blir da så lite energi i den gjenværende biomassen som går videre

gjennom kjeden, at det ikke er nok til å fø så mange konsumenter. Energien går tapt, men stoffene går

videre.
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5 OPPGAVE

NHB 101 03/06-16 - Del B Oppgave 5
Del B.  vektes med 50% (deloppgave 4. og 5. vektlegges likt)
 
Oppgave 4. (vektes med 25%)
a) Gjør rede for Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.
 
b) Gjør rede for Helsedirektoratets (2014) anbefalinger for fysisk aktivitet for barn og gjør rede for
hvilken betydning fysisk aktivitet har for barn i barnehagealder.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

a) Selv om barns kosthold har blitt bedre på mange områder, er det et par ting som ikke er bra og det er

mengden tilsatt sukker i mat og drikke, og andelen metta fett. Helsedirektoratet har utarbeidet disse

retningslinjene for at de skal være en hjelp til ansatte i barnehagen, når de planlegger mat og måltider i

barnehagen. De fleste barn begynner i barnehagen når de er 2-3 år, og det betyr at veldig mange måltider

skal bli spist i barnehagen frem til skolestart. Det betyr også at man kan bruke disse måltidene til å gi barna

sunn mat som er viktig med tanke på deres fysiske vekst og utvikling, slik at de får i seg nok næringsstoffer.

Det er lettere å etablere gode vaner når barna er små, som de ka ta ta med seg etterhvert som de blir eldre

og skal slutte i barnehagen.
• max 3 timer mellom måltidene. Små barn, spesielt de aller minste kan ha problemer med å si ifra både

når de er tørste og sultne. Små barn trenger også mye mat i forhold til kroppstørrelsen. Og for å sikre at

det ikke blir for lenge mellom måltidene, at de får i seg nok mat og at de unngår å bli sultne sier de max 3

timer mellom hvert måltid.

• tilby eller legge til rette for 2 fullverdige måltider hver dag. 2 fullverdige måltider vil si et måltid bestående

av grove kornprodukter som grovt brød eller fullkornspasta, grønnsaker, frukt og/eller bær og kjøtt, fisk,

egg eller bønner/linser ol. Et fullverdig måltid skal ha 1/3 av hver av disse.

• legge til rett for frokost. Barn som ikke rekker frokost hjemme, skal kunne for eksempel ha med seg niste

og spise i barnehagen når de kommer. De kan for eksempel tilbys vann eller melk i barnehagen.

• at barn kan spise sammen med voksne. Barn lærer mye av å spise sammen med voksne. De ser at

voksne spiser variert, og at de spiser samme mat som de selv. I tillegg skaper det en egen steming når

alle kan sitte sammen og spise. Det er sosialt.

• ivareta måltidets pedagogiske funksjon. Når vi har et måltid i barnehagen er det ikke bare maten som skal

være i sentrum. Her kan barna øve på ulike begreper, ha språkstimulering, en del av
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sosialiseringsprosessen (vi må vente på tur, spørre om noen kan sende, la alle få prate litt, lytte når andre

prater osv), øve på finmotorikk som skjære, smøre, skjenke.

• tilby variert og allsidig kost. Å la barna få smake på mye forskjellig kost gir oss mulighet for å få dekket

behovet for ulike næringsstoffer. Slik at vi unngår at barna får mangel av vitaminer og mineraler. 

• tilby melk og vann til måltidene. Melk er viktig for at barn skal få i seg kalsium, og noen melk har også

ekstra vit D, som er viktig for å bygge opp et sterkt skjelett.

• vann som tørstedrikk. Barn kan fint drikke vann som tørstedrikk. Kroppen sier ifra når den har behov for

ekstra drikke og regulerer det bra selv. Det eneste vi skal være obs på er når det er mye sol og varmt ute

eller barnet har feber. Da trenger barnet å få i seg rikelig med drikke. 

• mindre tilsatt sukker i mat og drikke. Et av de områdene der barns kosthold ikke er bra nok er at de får i

seg altfor mye tilsatt sukker. dette finner vi i for eksempel yoghurt, syltetøy, saft, kjeks osv. Det er ikke

usunt å spise mat med sukker, som for eksempel kaviar fordi den har næringsstoffer ved siden av, men

syltetøy er nesten bare sukker og ingenting annet.

• begrense feiringer der en har mye sukker i mat og drikke, Vi trenger ikke feire bursdager med kake og

brus. I løpet av ett år, vil det bli ganske mye sukker på la oss si 25 bursdagsfeiringer i barnhagen. Og

dessuten, ungene syntes det er kjempestas med smoothie eller fruktspyd.

• passe på hygiene under måltidet og ved tilberedning og oppbevaring. Det viktigste med hygiene er

håndvask. Dette er den største smittekilden, og det er derfor viktig å lære barna hvordan vi vasker hender.

Dessuten vasker vi alltid hender før mat og når vi kommer inne etter vi har vært ute. Og selvfølgelig ved

dobesøk. Mat skal oppbevares kaldt og ikke over 4 grader for å hindre bakterievekst. På kjøkkenet skal vi

blant annet skille mellom rene og skitne soner for å unngå vekst av bakterier og smitte.

• passe på eventuelle allergier. Barn kan ha allergier, og de vanligste er melk, nøtter, sitrus, gluten. Disse

kan gi alvorlige reaksjoner, og det er derfor viktig at personalet er informert om dette.

• mindre metta fett. Erstatte smør med margarin. Metta fett er ikke gunstig i store mengder for kroppen. For

det første kan det gi problemer med hjerte og karsystemet, det gir oss ingen næringsstoffer som kroppen

trenger, det er mye kalorier som kan være med på å bidra til overvekt.

• at det skal være en hyggelig og god matopplevelse for både små og store. Måltidet skal være en hyggelig

del av hverdagen og være et sted å etablere gode vaner og et godt grunnlag for at man skal få i seg det

man trenger av energi for å kunne delta i en aktiv barnehagehverdag.

 

b) Helsedirektoratet anbefaler 60 minutter aktivitet for barn hver dag, og at denne aktiviteten skal være variert

og allsidig. Den fysiske aktiviteten kan planlegges med tanke på disse punktene: 

Mestring - gi barna en opplevelse av mestring som øker deres selvoppfattelse og gir et grunnlag for videre

utfordringer

Aktivisering - alle barna skal være i aktivitet, de skal slippe å stå i kø.

Konkretisering- hva skal vi gjøre, og hva slags ferdigheter ønsker vi at skal være fokus her.

Variasjon - for det første er det kjedelig å skulle gjøre det samme hver gang, samtidig gir variasjon i aktiviteter

og nivå et bedre bevegelsesgrunnlag og mer erfaring.
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Individualisering - alle barn har krav på at aktiviteten er lagt til rette for de. Tilpassa opplæring

Samarbeid - å øve barn på å samarbeide med andre barn og voksne er viktig, for det er nettopp det de

kommer til å gjøre senere i livet. Det er en del av sosialiseringa.

Evaluering -  vi evaluerer det vi har gjort, både voksne alene og sammen med barna. Hva fungerte, hva

fungerte ikke og stimulerte de ulike aktivitetene den eller de bevegelsene vi ønsket å trene på?!

 

Men vi har også en annen "type fysisk aktivitet" også, og det er den som skjer gjennom store deler av barnets

hverdag. Nemlig gjennom lek. Og dette er den delen vi ikke kan legge like store føringer på, som den

planlagte voksenstyrte aktiviteten. Men vi kan i barnehagens miljø inne og spesielt ute legge til rette for ulike

typer aktivitet somklatring, hopping, løping, sykling, balansering osv.

 

- Rent fysiologisk er fysisk aktivitet gunstig med tanke på utvikling av hele bevegelesesappratet med

organsystemene i kroppen .

Skjelett. Skjelettet trenger fysisk aktivitet for å bli sterkt. Det trenger mekanisk belastning i form av ulike

aktiviteter for å bli robust. Det betyr at skjelettet må få variert belastning, for barnets skjelett er så mykt at det

vil kunne bli deformert ved ensidig belastning.

Muskler. Muskler bygges opp ved et godt kosthold, men også gjennom fysisk aktivitet. Muskelen må strekkes

til ytterstilling for å unngå redusert utslagsstilling. Vi bryter ned muskelfibre, som bygger seg opp igjen og blir

sterkere under restitusjon. Vi øker muskelmassen.

Nerver. Økning i antall dendritter og synapser, og økt myelinisering skjer gjennom fysisk aktivitet. Dette gjør

at impulsene går fortere, bevegelsene blir mer presise, og at bevegelsene blir mer hensiktsmessig utført ut

ifra den bevegelsesoppgaven den skal utføre.

Hjerte. Hjerte er en muskel som også blir sterkere ved fysisk aktivitet. Dette gjør at hjertet blir mer effektivt og

kan bedre transportere oksygenrikt/fattig blod og næringsstoffer rundt i kroppen. Kapasiteten til

sirkulasjonssystemet blir større.

Sanser. Sansene utvikles også gjennom at vi får ulike sansestimuli. Vi har blant annet primærsansene som

utgjør, vestibulærsansen, kinestetisk sans og taktil sans.

 

Sansing vil si stimuli som fører til en nerveimpuls, og persepsjon er et sanseintrykk som gir mening. Gibson

(1979) snakker om persepsjon som det å oppfatte miljøets muligheter. Miljøets affordanser. Og disse

affordansene vil forandres etterhvert som vi får erfaring, og så også bevegelseserfaring. For eksempel vil et

barn som ikke er vant til være mye ute i skogen kunne oppfatte affordansen skog, som her vi kan gå på stien.

Mens et annet barn vil kanskje oppfatte at her kan vi balansere på steinen langs stien, gynge på det treet

som er velta osv. Og den allsidige bevegelseserfaringa skaper det optimale grunnlaget for den fysiske

utviklinga.

 

- Og denne fysiologiske utviklingen er igjen av betydning for barnets motorikk. Altså alle de prosesser og

funksjoner som er med å kontrollere og styre våre bevegelser.

Slik er også fysisk aktivitet med å bidra til at den motoriske læringa vi ønsker skal skje med barna, faktisk

skjer.
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- Fysisk aktivitet er viktig med tanke på å unngå overvekt. Det skal være en samkjøring mellom antall kalorier

inn og antall kalorier forbrent. Overvektige barn spiser ikke nødvendigvis så usunt, de spiser bare for mye i

forhold til hvor mye de forbruker.

 

- Fysisk aktivitet er også viktig for det psykososiale hos barn. Et godt selvbilde gjennom mestring av ulike

aktiviteter og det er en viktig del av sosialiseringa. Barn skaper gode relasjoner gjennom fysisk aktivitet, og

særlig lek.

 

De siste årene har det blitt en økning i antall barn som har fått diagnosen motorisk usikre barn, eller som

faglitteraturen kaller dyspraksi eller DCD (developmental coordination disorder). Disse barna har problemer

med hverdagslige aktiviteter (kle seg, kneppe knapper, smøre skiva og tegne) og har store problemer med de

koordinative ferdighetene. Og dette kan ha ulike årsaker, blant annet miljøets betydning i form av at de har

blitt understimulert, og at de har hatt lite fysisk aktivitet. Man har ulike tall på hvor mange prosent disse barna

utgjør, men at antallet har økt betydelig de siste årene ser jeg av egne erfaringer og av samtale med andre

som jobber i barnehage.

Så ikke bare er fysisk aktivitet viktig fordi det er med på utvikle kroppen vår, men det er også viktig med tanke

på barnets hverdag. Og ikke kunne mestre det å kle seg selv, eller bare snuble når man er ute og leker med

vennene, det gjør noe med et barns selvbilde. Disse motorisk usikre barna blir gjerne også utenfor i lek, og vi

vet jo hvilken betydning lek har for barn i barnehagen i dag.
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6 OPPGAVE

NHB 101 03/06-16 - Del B oppgave 5.
Del B.  vektes med 50% (deloppgave 4. og 5. vektlegges likt)
 
Oppgave 5. (vektes med 25%) (deloppgavene a-c vektes likt)
 
a) Definer grovmotorikk og gi en kort redegjørelse for hvilke faktorer som har betydning for barnets
grov motoriske utvikling.
 
b) De koordinative egenskapene er sentrale i barns motoriske utvikling. Definer   følgende
koordinative egenskaper:
balanse
rytme
reaksjon
romorientering
tilpasset kraft
øye-hånd og øye-fot-koordinasjon
 
c) Gi minst ett eksempel på hvordan man kan tilrettelegge for utvikling av hver enkelt koordinativ
egenskap i naturen samt gi minst ett eksempel på hvordan man kan tilrettelegge for utvikling av
hver enkelt koordinativ egenskap i barnehagens inne område. 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

a) Grovmotorikk er bevegelser som innebærer store muskelgrupper. Det er mange nerveimpulser til få store

muskelgrupper og det vi kan kalle den første motorikken. Eksempler her kan være gå, løpe, krabbe.

Faktorer som har betydning for barnets grovmotorikk er:

* myelinisering, dendritter og synapser, utvikling av nervesystemet

* utviklingen av sanser

* utvikling av skjelett og muskler

* utviling av hjerte og lunger

* utvikling psykososiale faktorer

* fysisk vekst og modning. Altså økning i kroppsmasse, og tempoet og timingen på denne veksten

 

b) De koordinative egenskapene er:

Balanse - er en dynamisk prosess for å få likevekt.Og å holde hodet rett i forhold til loddlinjen. 
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Rytme - er evnen til spening og avspenning i musklene og samspillet her. For eksempel når man sykler skal

noen muskler kontraheres, samtidig mens noen slapper av for å få pedalene rundt.

Reaksjon - det er både den evnen vi har til å reagere med nerveimpulser på et stimuli, og den den evnen vi

har til å reagere hensiktsmessig og raskt ut fra dette stimuliet. For eksempel at vi får et sansestimuli, og

reagerer raskt på dette. For eksempel å ta imot en ball, at man skal kunne ta ut hendene for å fange ballen

Romorientering - er evnen til å kunne bergne avstand til og hastighet på ting og evnen til å beregne sine

egen hastighet i forhold til andre mennesker og ting. Slik at vi for eksempel unngår å kræsje med andre.

Tilpasset kraft - tilpasse den kraften i musklene som er nødvendig for å kunne utføre den tenkte

bevegelsen. Akkurat nok kraft til å kunne løfte opp den spaden eller gå fra den steinen og opp til en høyere

stein.

Øye-hånd- og øye-fotkoordinasjon - evnen til å kunne samordne stimuli fra den visuelle sansen med det

du skal gjøre av bevegelser med henholdsvis hånd eller fot. Det kan være badminton, fotball.

 

c) Tilrettelegge for utvikling av koordinative egenskaper, er en sentral komponent av barns motoriske

utvikling. For at vi skal kunne tilegne oss teknikk er det nødvendig med gode koordinative ferdigheter. I denne

oppgaven har jeg valgt å trekke frem én aktivitet (ute og inne) som kan være med på å stimulere utviklingen,

ikke si noe om hele barnehagens innemiljø eller utemiljø som sådan.

Balanse: 
Inne: Balansere på en strek på gulvet, med ting i hendene (ulik tyngde)

Ute: Bevege seg fra stein til stein

Rytme:
Inne: for de aller minste gå eller løpe over et lengre strekk

Ute: ski eller sykle

Reaksjon:
Inne: gjøre en bevegelse på signal (visuell), for eksempel klappe når den det røde kortet vises

Ute: gjøre en bevegelse på signal (auditiv), for eksempel hoppe når noen blåser i fløyta

Romorientering:
Inne: Alle barna går rundt inne på avdelingen og hilser på hverandre. De øker etterhvert tempoet, men det er

ikke lov til å kræsje i hverandre.

Ute: Sisten/tikken

Tilpasset kraft:
Inne: klare å holde melkekartongen selv og skjenke i koppen

Ute: bruke nok kraft til å løfte planker når vi bygger hytte

Øye-hånd og øye-fot-koordinasjon:
Inne: perle

Ute: fotball eller å kaste med ball
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