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Historien om Rot og Skrot
Rot og Skrot er to samlere som elsker nye ting. De kaster rundt seg med søppel og bryr seg pent lite
om å rydde opp etter seg- de bryr seg egentlig mest om seg og sitt og har ikke mange tanker for
omkring seg. Teateret vil bli omgjort til en søppelhaug (installasjon av søppel) hvor skrot og skrota
skal bo. Disse karakteren vil utfordre barnas tanker omring rett og galt. Er all søppel farlig for
naturen? Hvorfor kan man ikke kaste plast i skogen? Hvor skal plast egentlig kastes-og hvorfor? Må
man alltid kjøpe nye ting? Kan gamle ting selges?- Hva betyr det å være snill med naturen?
Skrot og Skrota vil være karakterer spilt av to voksne, men samtidig det betyr ikke
nødvendigvis at de ikke kan være tilstede uten en voksen. De kan være tilstede i
form av dukker, lyder og

Barna vil også få kjennskap til at mennesker har flere lag, etter hvert i prosjektet
vil barna oppdage at ”Skrot og Skrota” er flinke til å omdanne søppel til
funksjonelle ting- å bruke ting på nytt igjen på nye måter- utforskertrang og
fantasien vil bli satt på prøve- hva kan søpla bli til?
”Miljøagenten ..” vil i dette prosjektet være barnas coach. Han vil veilede barna i
et grønt tankesett- og gi dem oppgaver å løse- barna vil etter hvert tildeles tittelen
miljøagenter.

Mål for prosjektet
I årets prosjekt ønsker vi å ha miljø og søppelsortering
som tema. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme
verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig
samfunn.
I rammeplanen kan man lese, at et bærekraftig samfunn
handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine
behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoners
muligheter til å dekke sine. Barnehagen skal bidra til at
barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser
for fremtiden.

Samarbeid
På Paletten tilbringer gruppene mye tid sammen på tvers. Vi
ser stor verdi i å ha et fellesprosjekt som knytter gul- og
oransjegruppen sammen. Gul er ny, og en del av oppstarten
på høsten handler om det å invitere dem inn i fellesskapet
som er på Paletten. De skal oppleve trygghet, og kunne
knytte nye vennskap, samtidig som de tar vare på de de har
fra før. Vi ser at barna på gul og oransje ofte finner
hverandre i leken, og tenker at et slikt fellesprosjekt kan
hjelpe dem i å bygge videre på disse relasjonene.

Gul (3-åringene)
Nå er det økt bevissthet rundt hva kroppen er i stand til og
hvordan viljen styrer den. Alle skal også vite at kroppen er privat

Oransje (4-åringene)

og man bestemmer selv over den. Man kan heller ikke gjøre noe
mot andre som de ikke vil. Barna lærer stadig nye ord og

hva andre tenker og gjør. Det sosiale samspillet blir stadig mer

begreper, og de skal få støtte og hjelp til å bruke språket til å
uttrykke egne følelser og behov. Vennskap handler om å gi og ta

men også dessverre negativt. Empati er et viktig begrep. Barna

i mot. De lærer hvordan de skal komme inn i lek og hvordan de
kan bidra inn i den. Fellesopplevelser er viktig i utviklingen av

urett. De skal få tro på tankenes og viljens kraft til å gjøre noe

gruppeidentitet.

hverandre. Hjelp til selv å gjøre kloke valg.

Gruppetilhørigheten er styrket og man påvirkes i stor grad av
komplisert og barnas sosiale kompetanse kan nyttes positivt,
må lære å ta andres perspektiv for å kunne kjenne på rett og
bra for seg og andre. Vi samarbeider, hjelper og støtter

FOKUSOMRÅDER - AKTIVITETER
Forming

Fysiskt aktivitet

- Vi utformer en søppelverden med barna.

- Turer både i nærmiljø og lengre unna.

- Lager instrumenter av søppel.

- Søppelplukking i både fjæra og skog.
- Hinderløype.

Drama og musikk

Matglede

sjektet
- Fortelling og karakterer som binder pro
lly, og
sammen (Skrot og Rot, Miljøagent Mo

- Søppelsortering og kompostering.

Krabbe Krølle).

naturen.

- Rollespill. Barna skal leke miljøagenter.
ng)
- Planetpatruljen - For mye plast i havet (Sa

- Lære barn om hva slags nytte mat kan ha for

