I rammeplanen står det dette om motorikk:

Kropp, bevegelse og helse
I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter,
kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.
Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet
lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer,
ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med
kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt
kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert
fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og
kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter.
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna:








får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring
skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer
videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske
følsomhet
får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider
utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en
forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen
utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige
får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt
kosthold

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:









organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro,
aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og
kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile
sørge for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og utnyttelse av det fysiske miljøet, og
vurdere hvordan nærmiljøet kan supplere barnehagens arealer til ulike årstider
sørge for at kropps- og bevegelseskulturen i barnehagen gjenspeiler mangfoldet i barnas
kulturelle forankring og ta hensyn til kultur-forskjeller når det gjelder forholdet til kropp
tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett
kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger
forstå og gi oppmuntrende bekreftelse på barns sansemotoriske og kroppslige lek og
inspirere alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter
følge opp barns lekeinitiativ og tilby lek og spill der barna er fysisk aktive og opplever glede
gjennom mestring og fellesskap
skape betingelser for kroppslig lek og aktivitet der det også brytes med tradisjonelle
kjønnsrollemønstre slik at jenter og gutter på en likeverdig måte kan delta i alle
aktivitetsformer
ta vare på barns helse og sikkerhet og kunne utføre førstehjelp.

