Balle Kalle Kobras ville humør
Prosjektperiode: Tirsdag 26.sept-10 okt
Hvem er prosjektet for: gulgruppa

Mål 1: Barna skal bli bedre kjent med ulike følelseuttrykk

Mål 2: Barna skal i løpet av prosjektet få kjennskap til
hvordan hjelpe andre som er redd, sinna og lei seg.
(følelsesmessig førstehjelp)

Bakgrunnen for prosjektet:
Barna på gulgruppa har fått en økt

bevissthet rundt hva kroppen er i stand til

og hvordan viljen styrer den. Viljestryrke er

Livsmestring og helse:

Barnehagen skal være et trygt og
utfordrende sted der barna kan
prøve ut ulike sider ved samspill,

manuvrere seg i. Samtidig ser vi at det kan

fellessakp og vennskap. Barna skal
få støtte til å møte motgang, håndtere
utforinger og bli kjent med engne og
andres følelser. (2017): rammeplanen
for barnehager

noe som kan by på en del missforsåelse og

Barnehagens felles grunnsyn
Syn på følelser:

en fin ting, men det kan også by på noen

utforinger og bringer ofte med seg en del
føleler som det kan være vanskelig å

være utfordende å tyde andres følelser,

til tider konflikter i barnegruppa. Følelser

er abstarkt og vanskelig for barna og vi ser
et beov for å ha økt fokus på det i denne
prosjektperioden.

Fiktive karakterer i prosjektet:
«Balle Kalle kobra»

En sint og trist slange som savner vennen sin
som han mistet for 100 år siden. Balle Kalle
Kobra har glemt hvordan han smiler, kan
barna på gul hjelpe slangen med hans ville
humør?
«Trollmannen tryll»
En angrende trollmann som knuste hjertet til
Balle kalle kobras gode venn. I 100 år har han
angret på sin ugjerning og forsøkt å gjemme
seg fra den illsinte kobraslangen.

«Puff kosinuss»
Er en vennlig drage som blåser såpebobler og
sprer glede. for 100 år siden ble hans hjerte
fortryllet til tusen knas og han har vært
savnet siden.

- Det er nødvendig å ha stort
spekter av følelser.
-Alle følelser skal få komme til
uttrykk
-Det er betydningsfult
å kunne oppdage,
håndtere og bli kjent
med egne og andres
følelser.

Sanger:

Balle Kalle Kobra
Nuss nuss kosisnuss

…Det hele startet her..:
Fortelling 1: Det var en gang en gang en bitteliten slange, ikke stort
tørre en en meitemark. Denne slangen bar navnet Balle Kalle
Kobra. En dag Balle Kalle skulle ut å slange seg i gresset hørte
han plutselig en lyd. ( lyden fra røykmaskinen) Han ble med ett litt
redd, men også nyskjerrig og ville finne ut hva som laget den rare
lyden. Plutselig hørte han den igjen. (lyd fra røykmaskinen). Balle
Kalle Kobra ropte med tynn stemme «er det noen der ute?» Nok
en gang hørte han lyden, denne gangen litt høyere. Den lille
slangen lette både høyt og lavt, plutselig dukket det opp et
merkelig dyr (dragen Puff Kosisnusss). Etter litt om og men møter
de to hverandre, og noe magisk oppstår i mellom den - Et
vennskap tar form.

Ukeplan uke 39:
Mandag: Samlingstund om følelser

Tirsdag: Oppstart prosjekt

Barna blir invitert på et lite dukketeater, der vil de bli kjent med Balle Kalle Kobra som
liten, og hans venn dragen, Puff kosisnuss. Slangen vil være tilgjengelig for barna i
deres lek. På den måten vil de kunne benytte seg av prosjektets fiksjon i den frie leken
sin. Et barn på gulgruppa benytter ofte hendene sine når hun skal gå i karakter, vi vil
spille videre på dette og vise barna at hånden vår fort kan bli en drage om vi vil..
Onsdag:
Vi utforsker egne ansiktsuttrykk i speielt, hvordan ser vi ut når vi er sint, trist, redd
eller glad?

Torsdag: Vi drar på tur til hula i Ringvebukta. Der møter vi en trist Balle Kalle kobra.
Han forteller om hva som skjedde for 100 år siden- om hvordan trollmannen Tryll
fortryllet Puff kosisnuss sitt hjerte til tusen knas.
- Balle Kalle kobra ber gulgruppa om hjelp til å finne tilbake hjertebitene og få hjerte
helt igjen.

Fredag:
Vi kjører samlingsstund om gårsdagens hendelser. Vi benytter oss av følelseskartet
vårt og finne rut av hvilke følelser Balla KAlle Kobra hadde. Hvordan hjelper man noe
som er trist?

Ukeplan uke 40:
Mandag: Hvilke farger har Balle Kalle Kobra på huden sin? Vi samarbeider om et felles
maleri. Dette skal tilslutt bli til et bilde av Balle Kalle Bobra.

Tirsdag: Vi drar på leting etter Puff Kosinuss sine hjertebiter, klarer vi å pusle bitene
sammen igjen?

Onsdag:
Balle Kalle Kobra kommer til barnehagen. Han er sinne på trollmannen og sier at han
kommer til å spise han om han ser han. Barna blir utfordet til å roe ned slangen,
hvordan kan man hjelpe noen som er så sinna? Barna på gulgruppa overrekker hjerte
de puslet sammen. KAn det hjelpe på slangesn ville humør?
Torsdag: Vi trar på ny tur til Ringvebukta. Der møter vi en livredd trollmann. Han
forteller oss at han er så redd, for at Balla KAlla kobra er så sinna på han hele tiden.
Hvordan kan vi hjelpe noen som er redd?
Vi hører om trollmannen kan reparerer hjeret til puff kosisnuss, slik at Balle Kalle
Kobra får vennen sin tilbake. Trollmannne forteller at han har mistet trylletaven sin og
ber barna om hjelp til å lage nye.

Fredag:
Barna får tryllekurs av trollmannen tryll. Når barna har lært seg trylleformelen, roper
de på Balle Kalle kobra. Nå er tiden kommet, klarer vi å trylle frem Puff kosisnuss?
(Både sinne, sorg og redsel forsvinner når puff kosinuss på magisk vis spretter fremkroppen fylles med glede og Balle Kalle Kobra klarer endelig å smile igjen)

