
Alt som var av søtt og godt 
der er borte stort og smått.
Alt hat børsten feiet bort, 
det er veldig dårlig gjort.
Her er ikke noe nå, ingen 

karameller små
Ingen loff med sirup på.

Å, hvordan skal dette gå.

Hei hurra, hurra, hurra!
Vi to har det jamen bra.

Her i tennene til Jens er vi 
aldri sukkerLENS.

Søte karameller små er 
det beste vi kan få og så 

det som vi får nå:
Deilig loff med sirup på.
Tra la la la la, tra la la la 
la, tra la la la la la la la la 

la!

Barna på Oransjegruppa har akkurat vært eller skal snart til tannlegen. En 
opplevelse det knyttes mye spenning til. Nye mennesker og mye rart av utstyr, er 
det ikke lett å bli fortrolig med i de 10 minuttene man er inne på et 
tannlegekontor. Vi prøver derfor å gjøre opplevelsen litt tryggere, ved å leke den 
ut her i barnehagen. Prosjektet er tenkt å vare i 2 uker, men vi håper at elementer 
av prosjektet vil dukke opp i barnas lek framover også. Det første vi vil gjøre er å 
bli kjent med eventyret om Karius og Baktus og han som eier tennene, som er 
Jens. Vi kommer raskt ut i et dilemma hvor det som er bra for Jens er dumt for 
Karius og Baktus og motsatt. Først setter vi oss inn i begge sidene, ved å lage 
tannlegekontor (inne på minihjemmet), men også munner som kan bli en verden 
for bakteriene Karius og Baktus. Klarer vi å ha forståelse for både Jens og Karius 
og Baktus? (emptai) Kanskje vi til slutt klarer å finne noen gode løsninger? I 
tillegg vil vi ha fokus på forskjellig mat og hva som er bra eller ikke både for 
tenner og kroppen. «Grovy» eller «poff» -mat som det heter i boken «sukkerkok i 
hode». Drama kommer tydelig fram, når vi setter liv til boken om «karius og 
baktus», satsningsområdene sang, forming og matglede kommer også naturlig 
godt fram i dette prosjektet. Følg med på ukeplanen og bildene i Kidplan for å se 
hvordan prosjektet utarter seg. 


