
#HELT NORMAL#
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 og at man bestemmer selv over den. Man kan heller ikke gjøre 
noe mot andre som de ikke vil. Barna lærer stadig nye ord og 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 imot. De lærer hvordan de skal komme inn i lek og hvordan de kan bidra inn i den. 
Fellesopplevelser er viktig i utviklingen av gruppeidentitet.

Her i Leangen Kulturbarnehage har vi i løpet av året flere prosjektperioder hvor vi på hver 
gruppe legger til rette for ulike temaer tilpasset barnas interesser og utviklingsnivå. Slike 
prosjekter gir mulighet til fordypning, og gir ny kunnskap og mange fine impulser til egen 
aktivitet. Det vil også gi barna ulik erfaring med bruk av inne-og uterom, rekvisita og 
lekemateriell (jf.barnehagens årsplan). 

Når vi nå skal i gang med å planlegge et slikt prosjekt, tar vi utgangspunkt i barnehagens 
årsplan og «helt normalt», som er beskrevet ovenfor. Barna på gulgruppa er for tiden opptatt 
av mye forskjellig, men nå som vi har pratet en god del om barnas ulike opplevelser fra ferien 
sin, har fisk og fisking vært et spennende samtaletema. Dette valgte vi derfor å bygge videre 
på i det kommende prosjektet. Vi opplever også at det er mange ulike følelser vi møter, både 
hos oss selv og i møte med andre gjennom en barnehagehverdag. Disse er ikke bestandig 
like enkle å håndtere, så derfor tenkte vi at vi kunne synliggjøre og snakke om disse gjennom 
de ulike fiskene vi kommer til å møte.



1. Vi ønsker å skape en større bevisstgjøring rundt barnas egne følelser hos seg selv og        
     i møte med andre.

2. Barna skal få erfaring med å lytte til andre og til å være den som tar ordet i en gruppe.

3. Vi ønsker med dette prosjektet å gi barna vidrere impulser til egen lek.

Sammen med barna skal vi skape «fiskenes historie»! Hver uke skal vi i bekken 
å prøve vår fiskelykke og vi er nokså sikre på at vi får fisk! Men det er ikke hvilke 

som helst fisker, de er veldig forskjellig, både utseendemessig og 
følelsesmessig. Disse er så heldige å få bli med oss tilbake til barnehagen, hvor 

vi skal finne ut av fiskenes historie og hvorfor de er som de er. Vi tenker at 
fiskene skal være med på å skape en større bevisstgjøring om våre egne 

følelser, som det å være glad, trist, redd og sint og hva de gjør med oss i møte 
med andre.

Den triste fisken Den glade fisken

Den sinte fisken Den redde fisken


