
NHB101 1 Natur, helse og bevegelse

Kandidat 8022

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status

1 NHB101 03/06-2016 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert

2 NHB101 03/06-16 - Del A oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

3 NHB 03/06-16 - Del A oppgave 2 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

4 NHB 101 03/06-16 - Del A oppgave 3 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

5 NHB 101 03/06-16 - Del B Oppgave 5 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

6 NHB 101 03/06-16 - Del B oppgave 5. Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

NHB101 1 Natur, helse og bevegelse

Emnekode NHB101
Vurderingsform NHB101
Starttidspunkt: 03.06.2016 09:00
Sluttidspunkt: 03.06.2016 14:00
Sensurfrist 201606240000

PDF opprettet 02.09.2016 14:31
Opprettet av Espen Andersen
Antall sider 17
Oppgaver inkludert Ja
Skriv ut automatisk rettede Ja

1



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

Del A 

Oppgave 1 - Artsprøve

 
1. Skjebbe/abbor

2. Buttsnutefrosk

3. Dompap, hann 

4. Firfisle

5- Iberiaskogssnegl

6. Pungreke

7. Hare

8. Kutling 

9. Skogsmus 

10. Ærfugl, hunn

11. Mosdyr

12. Vanlig strandsnegl

13. Tarmgrønske 

14. Søl

15. Bjørk

16. Einer m/bær 

17. Kirsebær  

18. Korsved m/blomst 

19. Blåklokke
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20. Dunkjevle 

21. Etasjemose

22. Maiblomst  

23. Hengeving

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

Oppgave 2.

 
a) 

Standfugl - dette er fugler som blir i Norge hele året. De er tilpasset det norske klimaet, og klarer å finne mat selv på vinteren. Disse

fuglene spiser blant annet nøtter og frø som de bruker de små, hardføre nebbene sine til å hakke løs med. Fjærene deres isolerer

for kulda, og de har flere "hjelpemidler" som gjør at de takler klimaet, f.eks. de står på et bein om gangen for å varme det andre, og

de begraver hodet og nebbet ned i fjærene for å slippe ut minst mulig varme. I føttene har fugler noe som kalles

motstrømsprinsippet som går ut på at kulde som kommer inn i beina blir varmet opp, for så å bli ført nedover i foten. De har en

egen mekanisme for at minst mulig varme skal slippes ut, men holde seg i foten. Eksempel på standfugler er kjøttmeis, dompap,

hakkespett, 

 
Streiffugl - dette er fugler som kan være i Norge hele året, men de trenger å flytte på seg for å finne mat og steder de kan være

som ikke er for kalde for de. De reiser ofte mange mil for å finne mat og ly, før de returnerer til der de kom fra når klimaet blir

mildere.  

 
Trekkfugl - dette er fugler som legger egg i Norge om våren og sommeren, før de trekker til varmere strøk om vinteren. Dette er

fugler som har tynne og lange bein og nebb, noe som skaper problemer, da de klarer ikke å finne mat i perioder med kulde og frost.

Kandidat 8022

NHB101 1 Natur, helse og bevegelse Page 5 av 17



Derfor må de reise. Noen reiser ned mot Atlanterhavet og landene rundt, mens andre drar helt til Afrika. Eksempler på dette er

ender, svaler, måker, tjeld, makrellterne.

 

 
b) Insekter er 95% av alle dyrearter, og er alle dyr utenom krypdyr, pattedyr, amfibier og fisk. Deres ytre bygning består i stor grad

av en todelt kropp med forkropp og bakkropp, eller tredelt kropp med bakkropp, forkropp og hode. De fleste har 3 par bein, altså 6

bein, men bruken av beina er forskjellig fra art til art. Noen bruker f.eks det fremste beinparet til gripeglør når de skal ha tak i mat.

Mange har følehorn som brukes til blant annet luktesans; de lukter seg frem til maten. Mange insekter, som f.eks. biller, har skall

som beskytter deres indre organer. De har også det vi kaller fasettøyne. Insekter er virvelløse dyr, som betyr at de ikke har ryggrad.

På innsiden har de et velutviklet pustesystem, trakèsystemet. Dette består av flere rør som transporterer luft inn i systemet deres,

samt skiller ut stoffer de ikke trenger.  

 
c) Blomsterplanter består av flere deler; røtter, stengel og blomst. Røttene tar opp næring fra jorda, som tranporteres gjennom

ledningsstrenger i stengelen opp til blomsten.

Blomsten består igjen av 4 deler, se tegning under, hvor 1)begerblad som holder blomsten samlet, 2) kronblad, fargerike blad som

tiltrekker seg insekter, 3) fruktknute med fruktemner. Det er spesielt sistnevnte som spiller en stor rolle i formeringsprosessen. 
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Inne i fruktknuten finner vi også arr og griffel. Griffelen er blomstens mannlige formeringsorgan, mens arret er det kvinnelige.

Insektene, f.eks. bier hjelper til med blomstenes formering ved at de tar med seg frø fra griffelen på en blomst, som de strør over

en annen blomst. Frøene treffer arret, og det skjer en befruktning. En formering kan også skje ved at blomsterfrø spres med vinden

til de til slutt treffer en blomsterplante. 

Trær kan enten være enbo/sambo eller tvebo/særbu. Et sambo-tre har både mannlige og kvinnelige formeringsorganer (f.eks.

bjørk) og kan derfor i utgangspunktet befrukte seg selv, mens et særbu-tre  har kvinnelige formeringsorgan på et tre, og mannlige

formeringsorganer på et annet (f.eks selje), og det må derfor skje f.eks. en pollinering hvor mannlig pollen spres med vinden og

treffer de kvinnelige organene på et annet tre av samme art. 

 

d) Moser er en del av de blomsterløse plantene sammen med sneller og karsporeplanter. De kjennetegnes

av at de er lavtvoksende planter som kan vokse nesten hvor som helst, f.eks. på trær, fjell og i skogbunnen.

De krever ikke stort av sine omgivelser, og kan leve på fuktige, men også skrinne steder. Dersom det

kommer mye nedbør og det kan være fare for oversvømmelse og flom, vil mosen gjøre en stor innsats på å

trekke til seg vann som en svamp, for å hindre vannet i å komme videre. Det er derfor man ofte finner mose

på fuktige områder, da de har trukket til seg mye av vannet rundt seg. Eksempler på arter man finner i Norge

er sigdmose, bjørnemose og etasjemose. 
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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

Oppgave 3 - fjæra 

 
Norge er et langstrakt land og har en kyststripe på ca 84000 kilometer, noe som vil si at økosystemet fjæra er en stor og viktig del

av Norges økologi. Livet i fjæra er hardt og artene som skal leve der må være tilpasset de faktorer som spiller inn, både biotiske og

abiotiske. Eksempler på abiotiske, altså ikke-levende faktorer i fjæra er lys, temperatursvingninger, bølgeslag og saltinnhold.

Saltinnholdet i havet er på 35 promille, altså pr. 1 liter havvann finner vi 35 gram salt. Saltinnholdet vil variere ved at noen steder

kommer det ferskvann som renner ut i havet. Her vil saltinnholdet være noe lavere. pH-verdien ligger på rundt 8, hvor skalaen går

fra 1-14, hvor 1 er surt og 14 er basisk. 7 indikerer nøytralt. pH-verdien indikerer hvor surt vannet er, noe som har betydning for

livet i sjøen. Biotiske faktorer i havet er alt levende som hører til der. 

 
Tidevannet har mye å si for hvordan livet i fjæra er, og vi skiller mellom flo og fjære, hvor flo er høyvann og fjære er lavvann. Det

går ca 12 timer og 25 minutter fra flo til neste flo, og da noe over 6 timer mellom flo og fjære. Tidevannet styres av sola og månen,

hvor månen har størst tiltrekningskraft. Månen trekker vannet til seg, og det er flo på den siden av jorda som vender mot månen,

samt motsatt side. På de to andre sidene er det fjære. Ved høyvann er livet i fjæra en vannverden, mens ved lavvann tilhører fjæra

det terrestre/jordlige. Dyr og planter som lever i fjæra må derfor være tilpasset disse store skiftningene, hvor de ved høyvann vil

være dekket av vann, mens ved lavvann vil de måtte tåle tørke og gjerne også en sterk saltpåvirkning. Når havet trekker seg

tilbake og vannet fordamper, vil saltet bli liggende tilbake, og derfor vil saltholdigheten på en strand gjerne være mye høyere enn

ute i selve havet. Planter som lever her, kan derfor oppleve å ha et høyere saltinnhold utenpå selve planten enn inni. Dersom

vannet i planten da transporteres ut, vil den tørke ut å dø. Når tidevannet trekker seg tilbake, gjelder det for dyrene som lever inni

fjæra å passe på. De ønsker ikke å bli med ut på dypet, for der kan de treffe på rovdyr de ikke kan hanskes med. Mange dyr fester

seg derfor på planter og steiner for å holde seg fast - blåskjell gjør f.eks. dette med byssustråder, mens planter setter seg godt nedi

underlaget for å bli igjen. Dette må de også passe på ved kraftige bølgeslag, som kan føre dem med utover. 
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Ved at det er så mange arter som lever i fjæra, må hver art finne ut hvor de best kan klare seg, finne mat og

leve godt. Vi snakker da gjerne om nisjer, hvor en nisje er et sted med forskjellige muligheter som kan

utnyttes. En potensiell nisje vil være de forskjellige stedene innenfor en nisje hvor en art kan best klare seg,

mens den realiserte nisje et stedet for en art klarer seg og utnytter bedre enn andre arter. Alle artene, både

dyr og planter kjemper om lyset, og det gjelder å finne den beste plassen og hvem man kan leve sammen

med. 

 
Vi skiller mellom strandtypene rullesteinstrand, mudderstrand og klippestrand i Norge. Hvor klippestranda har det største plante- og

dyrelivet. Vi kan finne klippestrender både på beskyttet og eksponert område. Klippestranda er igjen delt inn i sjøsoner: 

 
1) Sjøsonen er alltid dekket av vann, og det er her vi finner tarebeltet som består av de røde algene på bunnen, brunalgene i

midten og grønnalgene øverst. Vi sier at sjøsonen når opp til øverste sagtang. Årsaken til denne inndelingen med røde, brune og

grønne, er at de røde trenger minst av det røde lyst, som når kortest ned i havet, mens grønnalgene trenger mest av dette, og må

derfor stå lenger oppe. Alle algene/tarene har klorofyll, det grønne fargestoffet som trengs for å drive fotosyntese, men på de brune

og røde algene er klorofyllet dekket av rød og brun farge. Vanlige alger i denne sonen er sagtang, fingertang, søl, havsalat og

stortare. Stortaren kan bli opptil 20 år gammel og danner store skoger under vann. 

En alge består av festeorgan, stipes (stengel) og lamina (blad). Ettersom algene ikke har røtter, må lamina gjøre jobben som

røttene gjør på planter på land. En stortare kan bli opptil 4 meter høy, og dens lamina kan veie opptil 1 kilo. Stipesen til algene er
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flerårig, mens lamina dannes nytt hvert år.  Det lever mange dyr her nede på bunnen, hvor de kan gjemme seg blant algene.

Krabber, kreps og noen snegler liker seg godt her, men også bunndyr som tangloppe og tanglus. Det kan leve opptil 50 forskjellige

alger på en stipes. 

 
2) Fjæresonen, her finner vi grisetang og blæretang, og artene som lever her må tåle å bli tørrlagt i perioder ved lavvann.

Fjæresonen går fra øverste sagtang til øverste rur, som er et krepsdyr som lever mange sammen gjerne festet på steiner. De

fanger næringsstoffer og dyr med armene som kommer ut fra kalkskallet. Dersom de blir redde trekker de seg bare inn i seg selv

og gjemmer seg. Mange arter liker seg godt på blære-og grisetangen og fester seg på denne, eller på steiner i nærheten slik som

ruren. Mange snegler, som albuesnegl og strandsnegl finner vi her. Albuesneglen har en funksjon på skallet som gjør at de kan

løfte det opp og ned når de trenger det. De løfter det opp når de trenger friskt vann til å skylle over gjellene, og dersom det kommer

dyr som vil ta de, kan de løfte opp skallet med en sterk muskel, for så å slippe det hardt ned på inntrengeren med en låsefunksjon.

Krabber liker også å gjemme seg i tangen. 

 
3) Sjøsprøytsonen - her finner vi de salttålelige plantene marebek og fjærebek, som danner sorte, men også røde belter på steiner

og fjell i fjæra. Vi sier at sjøsprøytsonen rekker opp til toppen av dette beltet, altså så langt som sjøsprøyten går. I denne sonen

finner vi ikke så mange dyr, men man kan finne f.eks. rovsneglen purpursnegl, albuesnegl og butt strandsnegl. 

 

4) I sjørokksonen som er over marebek- og fjærebekbeltet finner vi de første landlevende plantene. Her

kommer det minimalt med vann, som gjør at plantene kan trives og gro her. Det vannet som kommer opp hit,

legger seg gjerne i små pytter eller forsenkninger i fjellet, men dersom de ikke blir fylt opp, vil de raskt tørke

når sola skinner på de. 

 

 
For dyra i fjæra gjelder mye av det samme som for dyrene på land; de må finne sin plass i næringskjeden - hvem er deres venner

og fiender, hvem og hva de må spise for å overleve, og hvem som kan spise dem. De må finne et sted å leve som er tilpasset dem,

og lære seg hvor mye de tåler for å ikke tørke ut, f.eks. ved lavvann.  
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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

Del B 

Oppgave 4 

 
a) Helsedirektoratet har laget en anbefaling for mat og måltider i barnehagen, hvor det blant annet står at:

 
- barn i barnehagen skal få tilrettelagte måltider som er ernæringsmessige fullverdige, altså måltider som består av kornvarer, en

proteinkilde, samt brukt og/eller bær.

- det skal legges til rette for at barna får opptil 3 måltider i løpet av en dag i barnehagen, hvor de enten spiser mat de har med seg

hjemmefra, eller mat de får i barnehagen. Disse måltidene er frokost, lunsj og fruktmåltid. 

- barna skal få god nok tid til å sette seg ned og spise maten i rolige omgivelser, samt få god nok tid til å spise. 

- hvert måltid skal vare i minimum 30 minutter. 

- barna skal lære å tilberede mat, og lære om viktige retningslinjer i forhold til dette, f.eks om rene og skitne soner, at vi skyller av

kniver og skjærefjøler etter bruk og før vi skal bruke de til andre matvarer.

- barna skal lære om hygiene i forhold til matlaging, og retningslinjer for hvordan god hygiene utføres i praksis. 

- det skal tas kulturelle- og religiøse hensyn i forhold til mat.  

 

 
b) Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet for barn er at alle barn bør være i aktivitet i minst 60 minutter pr. dag. Det bør

legges til rette for fysisk aktivitet hos barn, men aktivitetene bør være lystbetonte, slik at ikke barna føler at de blir presset til å være

med, eller at de gjør ting de ikke føler seg komfortable med. 
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For barn i barnehagealder spiller fysisk aktivitet en stor rolle i deres motoriske utvikling, men også sosiale faktorer utvikles her. Når

barnet er i fysisk aktivitet lærer det seg forskellige bevegelser, som det etterhvert lærer seg utenat og automatiserer, og til slutt

setter de bevegelsene sammen i serier, hvor de kan gå fra den ene bevegelsen til den andre uten å tenke for mye på hvordan - det

går av seg selv. I den fysiske aktiviteten tester barnet egne grenser, de skyver grensene litt og litt lenger foran seg etterhvert som

de blir trygge, for på denne måten å beholde spenningen i det de holder på med. De bruker og utvikler sansene sine og samspiller

med andre barn. Når barna er i fysisk aktivitet sammen med andre barn, må de tilpasse seg hverandre, lære seg sosiale

spilleregler og de kan lære av hverandre, såkalt modell-læring.  

 
Fysisk aktivitet hos barn i barnehagealder gjør at kroppen utvikler seg slik den skal, at de forskjellige delene av kroppen - blant

anent respirasjons- og åndedrettsystem, skjelett, muskler, ledd og hjerte samarbeider og får til å gjøre sine oppgaver. De som

jobber i barnehage bør ha kunnskap om hvordan barn kan utnytte sitt fysiske potensiale, og legge til rette for aktiviteter som

stimulerer de forskjellige delene av kroppen. Det er f.eks. veldig viktig at leddene stadig blir brukt mot ytterstilling, slik at ikke

muskler og sener blir for stramme. 
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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

Oppgave 5

 
a) Grovmotorikk  

Grovmotorikk omfatter de store bevegelsene kroppen utfører, og innbefatter grunnbevegelser som i utgangspunktet alle barn vil

lære seg, men ikke nødvendigvis til samme tid. Grovmotoriske bevegelser er bevegelser som å stå, gå, løpe, hoppe og hinke, og

det er vanlig at man lærer den ene før man går videre til den neste, f.eks. man må stå før man kan gå, og gå før man kan løpe.

Faktorer som spiller inn på et barns grovmotoriske utvikling er stimulering og gjentakelse av bevegelsene. 

 

 

 
b) Koordinative egenskaper 
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Balanse er en egenskap som styres av det vi kaller for den vestibulære sansen, også kalt likevektsansen. Balanse brukes for å

finne tyngdepunktet eller likevekten når man beveger seg, slik at man ikke faller når man står på et ben f.eks - da må man bruke

likevektsorganet for å finne ut hvordan man skal plassere tyngdepunktet på det benet man står på slik at man ikke faller. 

 
Rytme - hvordan de forskjellige delene av kroppen samspiller med hverandre, men også hvordan de kan bevege seg uavhengig av

hverandre. 

 
Reaksjon - reaksjonsevne er et samspille mellom nerver, hjerne og impulser i kroppen. Beskjeder/signaler sendes gjennom

kroppen, som får den til å reagere, f.eks flytte hodet slik at ikke ballen som kommer imot deg, treffer deg i ansiktet. Dersom ikke

beskjedene/signalene blir sendt og mottatt raskt nok, vil heller ikke reaksjonen til å flytte seg skje raskt nok. 

 
Romorientering - hvordan barnet forholder seg til elementer og andre personer i et rom, samt hvordan barnet beveger seg i forhold

til disse. 

 
Tilpasset kraft handler om hvor mye kraft som brukes for å oppnå et mål, f.eks. kaste ball på en blink. Barnet må bruke hånda,

samt musklene i et samspill for å klare å treffe blinken. Barnet vil etterhvert lære seg hvor mye kraft som kreves for å treffe blinken. 

 
Øye-hånd og øye-fot koordinasjon handler om hvordan øye og hånd, og øye og fot samarbeider for å utføre bevegelser, f.eks. ved

klatring, krabbing og åling. Denne kan være diagonal, symmetrisk eller en hånd, en fot om gangen. 

 

 

 
c) Koordinative bevegelser i praksis 

I det følgende vil jeg beskrive hvordan man kan legge til rette for utvikling av de koordinative egenskapene, i naturen og i

barnehagens innemiljø. 

 
Balanse - naturen gir store muligheter for å utvilke balansen hos barn. I skogen og området rundt barnehagen kan man finne

stubber, steiner, stokker og stier som barna kan balansere på. Naturen gir gode muligheter for å tilpasse til det enkelte barn, og

man kan enkelt gjøre det lettere eller vanskeligere, dersom barna trenger mindre eller større utfordringer. Barna kan hoppe fra en

stein til en annen uten å miste balansen eller være nær bakken, de kan balansere på stokker med ulik bredde og høyde over

bakken. 

På barnehagens inneområde kan man bruke matter, puter, tau eller benker til å balansere på, hvor man kan tilpasse til enkeltbarn.

Et barn som trenger ekstra utfordringer kan f.eks få en ertepose på hodet slik at det må konsentrere seg litt ekstra for å ikke miste

balansen og erteposen med. 

 
Rytme - i barnehagens innemiljø kan man bruke sang- og regelleker, som ofte har bevegelser barna skal utføre mens de sier en

tekst. På denne måten må barna bruke kroppens bevegelser og hjernen samtidig for å gjøre regla eller sangen komplett.
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Eksempler kan være hode-skulder-kne og tå og buggi buggi. Man kan også bruke instrumenter i samling, hvor barna får prøve seg

frem med å lage lave og høye lyder, om man kan spille samtidig som man beveger seg. 

Ute i naturen kan rytmen utvikles ved løping eller bruk av fallskjerm. Når man bruker fallskjerm, kan barna være med å holde i

kanten, og de må følge de andre rytme for å få fallskjermen til å bevege seg, f.eks. gå opp og ned. 

 
Reaksjon - det å kaste ball til hverandre er en aktivitet som kan gjøres både ute og inne. Dette krever at barnet konsentrerer seg,

og følger meg når ballen, eller andre elementer kommer mot seg. Armene må også være med, slik at de klarer å ta imot. Ute kan

man også ha stafett, hvor barna er på lag og løper f.eks rundt et tre og tilbake, for så å veksle med nestemann på laget. Barna kan

også holde noe i hånda som de skal gi videre til nestemann. På denne måten må barna skjerpe reaksjonen, slik at de klarer å ta

imot tingen, samt løpe. 

 
Romorientering - ute kan man leke leker som tikken, hermegåsa eller stiv heks, hvor barna må forholde seg til hverandre når de

løper rundt, slik at de ikke støter borti andre barn, voksne, lekeapparater eller ting i naturen som finnes rundt dem. En ting man kan

gjøre både ute i naturen og Inne i barnehagen, er å føre hverandre/leke blindebukk, hvor et barn (eller en voksen) får bind for

øynene, og en annen person fører den blinde rundt. Dette kan også gjøres uten bind for øynene først slik at barna blir trygge på

aktiviteten. 

 
Tilpasset kraft - ute kan man lære barna til å sveive tauet for de som ønsker å hoppe tau, noe som krever god tilpasning av kraft -

 for å få tauet til å gå rundt, men også for å holde svingen gående. Er man i nærheten av et vann, kan man kaste stein i vannet,

hvor barnet selv må tilpasse kraften for å klare å kaste steinen. 

Inne kan man trille ball, kaste erteposer i bøtte eller lignende. 

 
Øye-hånd og øye-fot koordinasjon - Ute kan man sette opp sanseløype i skogen i variert terreng, hvor barna holder i et tau mens

de beveger seg langs det for å komme frem. På denne måten må øyne og hender, og øyne og føtter jobbe sammen for å følge

underlaget og ikke falle. Klatring i trær, klatrevegg eller klatrestativ er også gode aktiviteter for å stimulere denne egenskapen, hvor

hender, føtter og øyne må samarbeide for å komme seg både opp og ned, samt balansen må også hjelpe til her. 

Inne i barnehagen kan man være dyr som krabber og åler seg på gulvet, forskjellige dyr beveger seg på forskjellige måter, og øye-

hånd og øye-fot koordinasjonsegenskapen er til god hjelp for å komme seg fremover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidat 8022

NHB101 1 Natur, helse og bevegelse Page 16 av 17



 

 

Kandidat 8022

NHB101 1 Natur, helse og bevegelse Page 17 av 17


