
VENNSKAP OG KROPPEN VÅR



Bakgrunn for vårt prosjekt:
Periode April
Da var april kommet, og tiden er inne for et nytt temaprosjekt! I årsplan til 

barnehagen står det skrevet at vi har flere prosjekter over lengre perioder i 

året med tema som er tilpasset både barnas interesser og forutsetninger. 

Slike prosjekter er fine å ha, fordi de gir mulighet til fordypning, og gir oss ny 

kunnskap og masse flotte impulser til egen aktivitet. Slike prosjekter gir oss 

også mulighet til å ta i bruk både inne- og uterom, rekvisita og lekemateriale. 

I april vil vi da starte opp med et nytt prosjekt for grønn gruppe på Spretten 

som har fokus på kropp og vennskap. 

I barnehagen er vi mange barn og voksne nært på hverandre, og da er det 

vår oppgave som voksne å gi barna en opplevelse av at det finnes mange 

måter å tenke, handle og leve på. Jeg er meg og du er du. Jeg har mine tanker, 

følelser og meninger, men det har du også. Jeg har min kropp som er privat, 

og jeg bestemmer over den. Dette er et fokus som vi vil opplyse hos barna. I 

rammeplanen står det skrevet at barnehagen skal fremme respekt for 

menneskeverdet. Dette skal gjøres ved å synliggjøre, verdsette og fremme 

mangold og gjensidig respekt. Vi på Spretten avdeling er opptatt av at barna 

skal føle seg sett, hørt og anerkjent for den de er. Vi er et fellesskap, og alle 

har en plass i det. Gjennom et slikt prosjekt kan vi fremme slike gode 

verdier hos barna, og jobbe for å skape dette fellesskapet.



Mål for prosjektet:

Tema for prosjekt er vennskap og kroppen vår. Vi vil ta i bruk både 

forming, musikk, drama og fysisk aktivitet som arbeidsmetoder.Vi har på 

bakgrunn av rammeplan, årsplan og barnegruppen satt oss noen viktige mål 

som vi vil jobbe kontinuerlig med gjennom hele prosjektperioden:

1. Støtte barnet i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne 

løsninger i konfliktsituasjoner. 

2. Jobbe for at barnet føler seg sett, hørt og anerkjent. 

3. Barna skal få oppleve vennskap og tilhørighet gjennom lek. 



Aktiviteter:
Hode, skuldre, kne og tå:

Sammen med barna skal vi synge og danse 
til sangen flere ganger over 
prosjektperioden. 

Målet med dette er å gi barna kjennskap til 
egen og andres kropp, og til å skape 
fellesopplevelser for gruppen som helhet.

Dukketeater om vennskap:

Dramatisering ved hjelp av dukker. Barn 
som skaper vennskap og inkluderer i lek. 

Målet er å gi barna en forståelse av 
verdien av vennskap og inkludering. 

Speil i boks:

Vi skal bli kjent med en veldig spesiell 
boks. Når man ser oppi så ser man rett 
og slett seg selv. 

Målet med denne boksen er at barna 
skal få dele denne opplevelsen med 
hverandre. Jeg ser meg, og du ser deg. 
Hvordan ser vi ut?

Dramatisering av dagshendelser:

De voksne på grønn gruppe skal 
dramatisere gjenkjennelige hendelser for 
barna, som feks. en konflikt, eller noe mer 
hyggelig.

Målet er å la barna få kunne se på avdtand 
noe de selv kanskje har opplevd. Dette er 
en fin måte å vise barn hvordan man kan 
håndtere slike situasjoner. 

Mitt og ditt ansikt:

Barna skal ved hjelp av de voksne tegne 
omriss av eget hode, for derettere å feste 
på både øyne, munn, nese, ører osv. 

Målet med dette er å la barna få kjennskap 
til seg selv og andre barn, og skape en 
kroppsidentitet. 


