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Hvorfor prosjekt? Mål for prosjekt

1. Barna skal få oppleve gleden av å være et 
eget individ, som anerkjennes og blir 
verdsatt for det det er. 

2. Barna skal få føle tilhørighet i et 
fellesskap, og at de har en viktig plass på 
grønngruppa.

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

4. Barna skal få vise frem bilder av egen 
familie og sitt hjem, og kjenne et eierskap til 
det. 

#HeltNormal (1-åringene)

Språket utvikles voldsomt hos 1-
åringene. Ord knyttes til ting, 
handlinger, følelser og behov. 
Kroppslige uttrykk er 
fremtredende og de lærer seg å 
tolke andres signaler. Personalet 
skal hjelpe barna ved 
benevning, utvidelse av deres 
eget språk og å oppdage og 
forstå andres uttrykk. Deres 
prosjektplaner vil fokusere på å 
bevisstgjøre barnet på egen 
kropp og identitet. ”Æ, mæ, 
mitt, mine” 

Bakgrunn for temavalg:
 
Vi i Leangen Kulturbarnehage jobber for alle 
barn skal bli kjent meg seg selv, sin kropp, 
sine tanker, sine følelser, sine holdninger og 
verdier. På grønngruppen viser barna stort 
behov for anerkjennelse og imøtekommende 
voksne som tar deres opplevelser og 
inntrykk på alvor. Det er mye snakk om 
«meg» og «mitt», «mamma» og «pappa.» 

Vi har valgt å ha fokus på barnet, og deres 
familie som tema, hvor barna skal få kjenne 
på gleden av seg selv og sin bakgerunn. 
Barna skal få oppleve betydningen av å 
være et eget individ, med sine egne nære og 
kjære. Hvem er min mamma og pappa? 
Hvor bor jeg? Hvordan ser jeg ut? 

#heltnormalt

Prosjektperioden i mars-april

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.



Prosjektaktiviteter

Male og dekorere 
familietavle

Barna skal lage egne tavler 
som de skal henge bilder 
av familien, seg selv, 
hjemmet sitt, og eventuelt 
kjæledyr og andre viktige 
mennesker i livet sitt på. 
Disse skal de selv male og 
dekorere med farger de 
velger selv.

Hjemmebesøk

Vi kommer til å besøke 
hjemmene til barna, for å 
vise frem og ta bilde av til 
familietavlene. Vi kommer 
til å ta i bruk både 
turdager og vanlige dager 
til dette. 

«Her er jeg»-
samlingsstund

Vi skal ha 
samlingsstunder hvor 
hvert av barna får vise 
frem sin egen familietavle, 
og fortelle om den. Her får 
de vise frem bilder av sin 
familie og sitt hjem.

Sangsamling

Barna finner stor glede i 
sangsamlinger, så vi 
kommer til å bruke mye av 
tiden, i både måltider og 
planlagte samlinger, til å ta i 
bruk både sang og 
instrumenter. Her skal vi 
synge blant annet:

- Og «Navn» er her.
- Fader Jakob.


