
Barna på blågruppa har vist stor interesse for dyr og dyrenes verden den 
siste tiden. Vi har observert at barna ofte trekkes mot dyrene vi har på 
avdelingen, og uttrykker stor glede når vi tar i bruk dyrene i leken. Med 
det utgangspunktet har vi valgt grisen som vårt ansikt utad i dette 
prosjektet. Denne grisen har fått navnet Tor! 

Målsetningen for denne 
prosjektperioden er opplevelse av 
tilhørighet og samarbeid, både i 
mindre og større grupper. Vi ønsker 
også å gi barna nye impulser til 
utforskning og videre lek i fellesskap. 
Barna skal bli kjent med rollelek som 
er «på liksom», kjenne på 
mestringsfølelse, oppleve det å få og 
også gi omsorg, og erfare med å lytte til 
andre, dele og samarbeide med andre.  

Alle barna i Leangen Kulturbarnehage 
skal hver dag få oppleve omsorg, 
trygghet og føle tilhørighet. De skal 
oppleve vennskap, bli møtt med 
anerkjennelse for den de er, bli 
stimulert av lærelyst og utforskertrang, 
og oppleve glede av å leke (jf. 
barnehagens årsplan 22/23). Vår 
metode for god måloppnåelse bygger 
på bruken av profilområdene våre, der 
vi vil benytte drama, musikk, forming, 
matglede og fysisk aktivitet kontinuerlig 
i hverdagen. På ukeplanen vil arbeidet 
med prosjektet utdypes.

Blågruppa (2-åringene): Barna har 
blitt enda mer bevisst på de andre 
barna, og skjønner at de er en del av 
en større enhet. De registrerer 
forskjelligheter og må lære å ta 
hensyn til andres behov. Barna får 
prøve ut ulike sider ved samspill, 
fellesskap og vennskap. Barna skal få 
støtte i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer, bli kjent med egne og 
andres følelser og grenser. «Æ, mæ, 
mitt, mine» blir supplert med «du, 
dæ, ditt, dine». (Fra LKs 
#heltnormalt-plan). 

Prosjektet er tilpasset barnas utviklingsnivå 
og interesser. Disse prosjektene gir mulighet 
til fordypning, bidrar til mange fine impulser 
til egen aktivitet og gir ny kunnskap. Barna 

får erfaringer med både nytt og kjent 
lekemateriell, rekvisiter og bruken av inne- 

og uterom. 



MATGLEDE
Hva spiser grisen og de andre dyrene 
på gården? Hvilken mat får vi fra 
gården? Barna blir kjent med ulike 
råvarer, vi tilbereder både utendørs og 
innendørs. Barna får også se 
sammenhengen mellom råvare til et 
ferdig produkt. 

DRAMA
Vi møter eventyret om de tre små grisene, 
som må samarbeide for å bekjempe den 
store skumle ulven. Barna blir introdusert 
for eventyret gjennom rollespill, både fra 
oss ansatte og gjennom å selv være i rolle. 
Barna får medvirke i stykket, prøve ut 
ulike roller og kostymer, samarbeide for å 
bygge husene, og bruke rekvisittene både i 
lek før og i etterkant av både tre små 
griser og andre dramaforløp. 
Grisen Tor vil også komme på besøk til 
blågruppa innimellom, der en følelse blir 
presentert for gruppa. Han kan være glad, 
lei seg, sint, redd etc. Barna får muligheten 
til å kjenne på egne erfaringer rundt den 
følelsen, samt finne måter å gi omsorg i 
møte med Tors følelse.

FORMING
Prosjektet vårt starter med å bli kjent 
med ulike materialer når barna lager 
sin helt egen unike grise-venn. 
Gjennom ukene lager vi en utendørs 
bondegård som barna sammen kan 
benytte seg av i leken.  

FYSISK AKTIVITET
Ut på tur med Tor i både skog, 
mark, fjære eller nærmiljøet. Hver 
uke utforsker vi og prøver oss på 
steder som bidrar til fysisk 
utfoldelse! Vi skal også besøke Voll 
gård hvor vi får mer innblikk i 
grisens verden. Vi beveger oss til 
bevegelsene som hører til sangen 
«Grisen Tor», og har leker som for 
eksempel Kongen befaler. 

MUSIKK
I dette prosjektet har vi valgt tre 
sanger som skal følge oss. 
Musikken virker samlende for 
gruppa og bringer frem ulike 
følelser. Musikk og lyder vil også 
være en stor del av dramaleken og 
hverdagslige spontane situasjoner. 
«Grisen Tor»
«Med krøllet hale»
«Grisefise»



«GRISEN TOR»
Det var en gang en gris som hette Tor

Han sa farvell til far og til mor

Han gikk langs jernbanelinja og såg…

Men så kom det plutselig et tog. 

Tøff-tøff-tøff-tøff-tøff, sa toget der det for 

Nøff, nøff, nøff, nøff, nøff, sa grisen Tor 

Fløttæ, fløttæ, fløttæ, fløttæ, fløttæ, sa toget der det for 

Æ e trøtt, æ e trøtt, æ e trøtt, sa grisen Tor.

Grisen Tor hain sprang og hinka 

Toget kom i farlig fart 

Grisen fikk et tog i skinka 

og toget fikk en gr-iiiiii-s te bart!

MED KRØLLET HALE

Med krøllet hale og nesevis,

i bingen springer en gris.

I søla den ruller seg inn,

og tramper med alle de fire

små bena i maten sin,

du store min!

Og fysj, fysj'a meg

for en gris du er!

NØFF, NØFF

GRISEFISE (Olle Bolle)

Inne i fjøset der bor det tre 
griser:

Grisefar og grisemor og lille 
Grisefisen.

”Nøff!” sier grisefar

”Nøff!” sier grisemor

Men den lille grisefisen sier 
bare ”PROMP” ("prompelyd" 
lages med innlevelse )


