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Bakgrunn for vårt prosjekt
Da var det igjen duket for et nytt og spennende prosjekt her på oransjegruppa. 
Når vi planlegger og gjennomfører et slikt prosjekt, tar vi utgangspunkt i både 
barnehagens årsplan, rammeplan og vår progresjonsplan #helt normalt#.

I barnehagens årsplan står prosjektarbeid beskrevet slik: 

«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.»

Gjennom dette prosjektet vil vi på oransjegruppa ha fokus på såkalte 
«hverdagsgleder», ved samarbeid og felles opplevelser. Vi ønsker først og 
fremst å gi barna muligheten til å kjenne på den gode følelsen man kan få av å 
glede andre, både hos de som er yngre, eldre og på samme alder som de selv. 
Gjennom å ta i bruk våre profilområder som musikk, drama, matglede, fysisk 
aktivitet og forming tenker vi å legge til rette for ulike aktiviteter som krever 
et godt samarbeid og engasjement. 

I følge vår progresjonsplan, #helt normalt#, belyser den viktigheten med å 
samarbeide, hjelpe og støtte hverandre samtidig som at man blir mer bevisst 
sine egne handlinger i å gjøre gode ting for hverandre.

 I følge rammeplanen skal barnehagen legge til rette for at alle barn skal få 
erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill 
med barn og voksne. Den sosiale kompetansen er en viktig forutsetning for å 
fungere godt sammen med andre, som igjen utvikles gjennom sosialt samspill.

«Den største gleden man kan ha,det er å gjøre andre glad.»



Mål for prosjektet

!. Vi ønsker å barna forståelsen av hva det vil si å gjøre andre glad.

2. Vi ønsker å gi barna muligheten til å kjenne på gleden man kan få av å 
glede andre som er rundt seg, både barn og voksne.

3. Vi ønsker å gi barna forståelsen av hvilke «hverdagsgleder» man kan gi 
til andre

Vårt hovedmål for dette prosjektet vil være å 
skape gode fellesopplevelser gjennom samarbeid 
og det å kunne gi barna en forståelse av de 
mange hverdagsgleder man kan gi til andre og 
seg selv.


