Yoohoo, Huff og Hvisk

#helt

norm

Prosjektplan for Blågruppa høst 2020
Leangen Kulturbarnehage skal arbeide for
at hvert enkelt barn skal få en god
selvfølelse og fornuftig selvbevissthet. De
skal lære å respektere hverandre og lære
hvordan man skal omgå andre slik at alle
har det bra.
Det er mange måter å arbeide med dette
på. Ut ifra barnas alder og de
forutsetninger barna har, lages hvert år
spennende, interessante og morsomme
prosjektplaner med disse målsetningene.

Yoohoo

Overdrevent glad,
og ler av alt! Alt
er bare morsomt.
Men synes alle
andre at alt er like
morsomt hele
tiden? Og er
Yoohoo egentlig
alltid glad?

alt

Yoho, Huff og Hvisk: Tre karakterer vi
kommer til å bli kjent med i denne
perioden. De reagerer ulikt i samme
typer situasjoner. Personalet skal vise
respekt for disse forskjellighetene,
samtidig som vi skal veilede
karakterene i håndtering av sine
følelser, og gi tips til hvordan vi kan
oppføre oss ovenfor andre. Rollelek
med Yoho, Huff og Hvisk skal inspirere
til lek, skape humor og sette fokus på
saker som er viktig for Blågruppa.

Huff

Hysterisk lei seg for hver
minste ting som butter
imot. Å slå seg er
kjempefarlig, og andre
mennesker er alltid
slemme. Hvordan skal
Huff kunne ha det moro
når alt er så grusomt
bestandig?

Hvisk

Hvisk viser minimalt med
følelser. At andre er
slemme ser ikke ut til å
bry Hvisk! Klarer vi å få
Hvisk til å gråte? Hva
skjer når Hvisk blir glad?
Har Hvisk noen meninger
i det hele tatt?

LKs mål for
#heltnormalt

1. Personalet skal sørge for et
inkluderende og stimulerende miljø.
2. Personalet skal arbeide systematisk og
målrettet for at alle barn skal inkluderes i
meningsfulle fellesskap.
3. Om et barn opplever krenkelser eller
mobbing, skal barnehagen håndtere,
stoppe og følge opp dette (jf. prosedyrer).
4. De (barna) skal ha utviklet en forståelse
av at alle er forskjellig, at det er normalt
og bra og at forskjelligheter skal
respekteres.
5. De skal ha lært å sette pris på den de
er, blitt kjent med sine grenser og lært seg
å respektere andres.
6. De skal ha utviklet sin empati og sosiale
kompetanse slik at de mestrer å være en
del av et fellesskap.
7. De skal ha lært å ikke akseptere at de
selv eller andre blir krenket eller mobbet.
8. De skal også ha kunnskap om hva de
kan gjøre for å forebygge og for eventuelt
forhindre at dette skjer.

Profilområder og
hverdagssituasjoner
Tema fra prosjektet brukes sammen med
LKs profilområder musikk, drama, forming,
fysisk aktivitet og matglede.
Tema brukes også i hverdagssituasjoner og
rutiner, som f.eks. håndvask, påkledning
og lignende. Tema skal gjøre hverdagen
morsom, og gi perspektiv. Barna kan
hjelpe Yoohoo, Huff og Hvisk å gjøre ting
riktig.

Blågruppas mål for
#heltnormalt

1. Personalet skal skape gledelige
fellesopplevelser for barna med teater og
musikk.
2. Barna skal gjøres kjent med
karakterenes ulikheter, og sammen få
reflektere over deres væremåter.
3. Personalet skal gjennom sine
dramaroller sette i gang lek og inspirere
kollegaer og barn til egen lek.
4. Barna skal gjøres oppmerksomme på
sine egne og andre barns ansiktsuttrykk
knyttet til ulike følelser.

Overdrivelse, im
itasjon og
gjentagelse
- Virkemidler og metoder for å få frem
budskapet vårt.
- Overdrivelse: Gjør følelsene til
karakterene tydelige, lett å fange opp,
lett å sette ord på.
- Imitasjon: Gjennom imitasjon kan barna
koble seg på, speile karakterer og
hverandre. Imitasjon vanlig i små barns
lek; de hermer etter hverandre.
- Gjentagelser: Karakterene gjentar seg
selv. Skaper forutsigbarhet og humor.
Dersom den faste gjentagelsen etter hvert
brytes skapes noe nytt, og
oppmerksomhet fanges.
- Veiledning og refleksjon: Opp i alt det
humoristiske kan voksne som ikke er i
rolle delta som veiledere, og sette i gang
refleksjon i Blågruppa. Denne
refleksjonen dras inn i
hverdagssituasjoner, også når ikke
karakterene er til stede.

