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Prosjekt «Meg selv og verden» 
 
Vi ønsker at barna gjennom dette prosjektet skal 
bli kjent med seg selv, og den verden de skal være 
en del av. Vi ønsker at de skal få kjennskap til 
hvordan de er en del av en stor helhet. Vi tar  
utgangspunkt i hvert barn og det som er  
nærmest, så utvider vi det etter hvert.  
Vi avslutter prosjektet i oktober med markering 
av FN dagen. 

Hovedtrekkene i prosjektet 

Meg selv og min familie—Nå først vil vi jobbe med det som 

er helt nært, meg selv og familien min. Vi skal lage «Boka 

mi» som skal være en fortelling om dem selv. Hvem er jeg, 

hvordan ser jeg ut, hvordan kan jeg bli kjent med følelsene 

minne. 

Meg selv og nærmiljøet mitt—Vi undrer oss over hva som 

er i bydelen og drar på utforskning for å dokumentere hva 

vi ser i bydelen vår. Vi vil lage en bildeutstilling av hva vi har 

oppdaget i nærmiljøet vårt.  

Meg selv  

• Jeg er unik  

• Meg og min familie  

• Huset mitt 

Meg og mine følelser  

• Hva gjør meg glad  

• Hva gjør meg sint  

• Hva gjør meg redd 

 
Meg selv og verden/barn i verden—fremheve de ulike  
nasjonalitetene på avdelingen og bli kjent med deres  
kultur. Gleding og psykisk helse skal være i fokus, samt FNs 
Barnekonvensjon. 
 

Vennskap  

• Hvordan kan jeg være en god venn  

• Hvordan kan jeg få en venn  

• Hvordan kan jeg holde på en venn  

• Hvordan er det å miste en venn 

Progresjonsmål i forhold til fagområdene i 

rammeplanen 

Rammeplanen deler inn fagområdene i 7 deler. Vi 
kommer til å jobbe med alle 7 fagområdene  
gjennom hele året. Noen fagområder vil være mer 
fremtredende enn andre i perioder i løpet av året. 
Nå i denne perioden vil vi ha ekstra fokus på  
Nærmiljø og samfunn, Etikk religion og filosofi. Vi 
har laget progresjonsmål i forhold til alder og  
utvikling innen de ulike fagområdene.  


