
«Jo mere vi er sammen» -
Grønngruppas bli-kjent-prosjekt

Tema:
Barna på grønngruppen er helt ny i 
barnehagen. Det er en spennende tid, 
hvor de skal bli kjent med både voksne, 
barn, og seg selv, i lek og samspill. Vi 
har i tråd med rammeplanens kapittel 
om overganger, og Leangen 
Kulturbarnehagens visjon og mål, og 
prosjekt #Heltnormal, valgt å ha 
fellesskap og det å bli kjent som tema. 

Leangen Kulturbarnehages 
visjon og mål
«Hver dag skal alle få:
- oppleve omsorg, trygghet og føle 
tilhørighet med både barn og voksne
- bli sett, hørt og bli møtt med 
anerkjennelse for den de er
- oppleve gleden av å leke

Prosjektperioden i september

Hvorfor prosjekt?

Vi har flere prosjekter over lengre perioder 
gjennom året for hver gruppe. Tema er 
tilpasset både barnas interesser og 
individuelle forutsetninger. Prosjektene gir 
mulighet til fordypning, og gir kunnskap og 
mange fine impulser til egen aktivitet. De 
gir ulike erfaringer med bruk av inne- og 
uterom, rekvisita og lekmateriell. 

#HeltNormal

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 fra alder og de forutsetninger barna har, 
lages hvert år spennende, interessante og 
morsomme prosjektplaner med disse 
målsetningene.

Mål for prosjekt

1. Personalet skal jobbe for å skape et 
inkluderende og stimulerende miljø

2. Barna skal få oppleve gleden av sosial 
omgang, fellesskap og vennskap.

3. Personalet skal hjelpe barna med 
benevning, utvidelse av deres eget språk 
og å oppdage og forstå andres uttrykk. 

4. Personalet skal skape gledelige 
opplevelser for barna gjennom figurteater 
og sang. 



Prosjektaktiviteter
Bukkene Bruse: 

Bukkene Bruse er et kjent og kjært 
eventyr for mange barn. Dette skal vi 
både dramatisere, synge om, og leke 
samme med barna på grønngruppa. 
Eventyret har gjentakelser, og 
elementer som er spennende for 
barna. 

Målet for bruken av eventyret:
Gi barna fellesopplevelser, og skape 
fellesreferanser som barna kan ta i 
bruk senere, i både lek og andre 
aktiviteter. 

Male med føtter:

Barna skal sammen være med på å 
skape et felleskunstprosjekt som skal 
prege veggene på Spretten. Vi skal la 
barna få ta maling på føtter, for 
deretter å vandre rundt på et stort 
ark. Dette skal vi henge på veggene 
inne på Spretten. 

Mål for aktiviteten:
Barna får bli kjent med uttryksformer 
innen forming. De skal få opleve det å 
ta del i et større prosjekt, og at de 
sammen skaper noe som former 
omgivelsene deres. 

Jo mere vi er sammen

Sangen med samme tittel synges og 
visualiseres av personalet flere ganger 
i løpet av prosjektperioden. Vi vil ofte 
ta i bruk måltider og samlinger til slikt. 
Å oppleve noe sammen kan bidra til 
samhørighet. 

Mål for aktivitet:
Skape fellesopplevelser, som skal 
kunne gi følelsen av samhørighet og 
gleden av å være en del av noe større. 

Lek med vann

Vi har sett at barna har stor glede av 
å leke med vann, og vi tar deres 
interesser på alvor! Vi skal ta i bruk 
badet som et sted hvor barna kan 
oppleve gleden av å utforske 
vannelementet, og få kjenne på det å 
ha stor glede av å være sammen. 

Mål for aktiviteten:
Barna skal få kjenne på gleden av 
samspill med andre, og det å leke 
sammen. De skal få oppleve en 
tilhørighet til gruppen, og at deres 
interesser taes på alvor. 


