Apekatten Bongo Bongo
Prosjekt Grønngruppa høsten 2021
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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. (Fra LKs #heltnormalt
-plan).
Prosjektet starter 27. september, og
varer så lenge vi ser det
hensiktsmessig. Detaljer for
prosjektes innhold, vil presiseres i
ukeplanene fra uke til uke.

Om prosjektet vårt:
I prosjektet blir vi kjent med apekatten
Bongo Bongo. Det er et kosedyr som skal
bidra til nysgjerrighet, undring, glede og
fellesskap.
Apekatten er litt lik oss mennesker, men
også ulik. Etter hvert vil vi bli kjent med
flere apekatter, og får oppdage deres
ulikheter på godt og vondt.
Bongo Bongo og de andre apene skal
prege våre hverdagssituasjoner og
overganger, og fungere som et
pedagogisk verktøy for å nå våre mål for
høsten.
Barna har allerede vist stort engasjement
for dyrefigurer og kosedyr i barnehagen,
så dette tror vi blir gøy!

Mål for prosjektet:
Med utgangspunkt i LKs #heltnormalt-plan
og målene der, har vi satt oss noen egne
mål spesifikt for vår gruppe:
1. Personalet skal sørge for et
inkluderende og stimulerende miljø.
2. Barna skal oppmuntres til bruk av egen
stemme og kroppslige uttrykk (språk).
3. Barna skal gjøres oppmerksomme på
hverandre, og få felles opplevelser med
andres uttrykk.
4. Alle barn på Grønngruppa skal oppleve
å være betydningsfulle for fellesskapet, og
å være i et sosialt samspill med de andre
barna og voksne på gruppen.

Arbeidsmetoder i prosjektet: Vi har sett for oss noen arbeidsmetoder for
prosjektet. Disse vil vi kunne justere og endre underveis dersom vi ser behov
for det.

Språk:

Husbesøk:

«For å mestre samspill med andre er
vi avhengige av å utvikle våre
kommunikative evner.» (LKs årsplan.)

Apekatten Bongo Bongo har en
familie, og det har jo også barna på
gruppa vår! Ved å se på hjemmene til
der barna bor, ønsker vi å vise
interesse for hver enkelt, hvor de
kommer fra, og dermed knytte
barnehage og hjem sammen.

Vi vil oppmuntre barna til å bruke både
kropp og stemme til å uttrykke seg.
Lek med lyd, pludring, herming,
benevning, peking er uttrykk vi
observerer. Ved å gi oppmerksomhet
til dette, ønsker vi å skape et miljø for
kommunikasjon.

«Foreldrene og barnehagens
personale har et felles ansvar for
barnets trivsel og utvikling» (udir.no,
Rammeplan for barnehagen).

Figurteater og lek:

Forming og musikk:

Apekattene skaper felles fokus. De
snakker til alle barna, og gjør dem
oppmerksomme på hverandre. Det er
morsomt å se figurteater, og når vi har
det gøy sammen bygger vi fellesskap.
Apene vil kunne spille ut situasjoner
som er gjenkjennbare for barna. De vil i
tillegg kunne illustrere forskjellighet. I en
apefamilie kan det være ulikheter, og
forskjellighet er bra!

«Barnehagen skal legge til rette for
samhørighet og kreativitet ved å bidra til at
barna får være sammen om å oppleve og
skape kunstneriske og kulturelle
uttrykk» (udir.no, Rammeplan for
barnehagen).

«Barnehagen skal bidra til at alle barn
føler seg sett og anerkjent for den de
er, og synliggjøre den enkeltes plass og
verdi i fellesskapet» (udir.no,
Rammeplan for barnehagen).

Vi kan pynte og male greiner som apene
kan klatre i. Forming med små barn dreier
seg mye om det sanselige, ta og føle på.
Samtidig gir det også grunnlag for undring
og samtaler om det vi har laget.
Det finnes flere morsomme sanger og
regler om aper. «Apekatten Bongo
Bongo» og «Fem små apekatter» (klatret i
no´n trær) er rytmiske og engasjerende,
og passer fint til trommer vi kan lage selv.

