
Fra januar og frem til sommeren vil ha et felles tema for hele huset. Denne våren har vi kalt tema 

fra jord til bord. Det kan romme alt fra dyrking av grønnsaker og urter, livet i havet, gårdsdyr, ta 

vare på naturen og mye mer. Her vil vi spisse prosjektet individuelt etter ulik alder og interesser. 

Det er viktig at barn har medvirkning. Dette vil nødvendigvis bli ulikt fra avdeling til avdeling. 

Fra Årsplanen vår: 

«Den pedagogiske tanken i prosjektarbeid er å la barnas ideer, interesser, tanker, fantasi og nys-

gjerrighet vise vei for en fordypet læring. Dette ivaretar prosessene i barnas arbeid med ulike te-

ma, og barna får medvirkning til å forme sin egen hverdag. Fremdriften i et prosjekt blir til i en 

vekselvirkning mellom barnas innspill og den voksnes kunnskap om barn og barns læringspoten-

sial». 

Gjennom prosjektet kommer vi til å inspirere til ulike typer lek ved at vi gir nye impulser og felles 

opplevelser. På denne måten får vi også utvikle språk og kommunikasjon. Gjennom felles opple-

velser har alle likt utgangspunkt som vil danne grunnlag for vennskap. Dette er viktig for å bygge 

et godt psykososialt miljø. 

Vi håper å vekke barns nysgjerrighet og undre oss sammen. Slik skaper vi bevissthet om bære-

kraft og helse. 

Felles mål for prosjektet: 

Fra Rammeplan for barnehager: 

• Barnehagen skal bidra til at barna får innsikt i matens opp-

rinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. 

• Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til naturen 

og bærekraftig utvikling. 

• Barnehagen skal sørge for et inkluderende fellesskap og leg-

ge til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring 

• I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydnings-

full for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og 

voksne 

• Invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å 

fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.  

Felles arrangement og felles 

sanger: 

• Felles tema på karneval 

og selvlagede kostymer 

• Sporlek 

• Bondens marked som 

sommeravslutning 

• Fellessanger: Hva sier 

den kua, har du hørt 

historien om de tre små 

fisk, kråkesangen,  

tusenbein, kua mi, kom 

skal vi klippe sauen. 

Fra jord til bord 



Vi starter prosjektet med å introdusere temaet «bondegården». Vi startet med å bruke en 

del bilder, musikk og filmer som handler om dyrene. Vi tar for oss et dyr om gangen der vi 

skal snakke om hvordan de lever, hva den spiser og hvilken mat den tilbyr oss. Vi tar i  

utgangspunktet for oss de tre dyrene; gris, sau og ku.  

Vi skal ut over våren også dyrke litt. Vi ønsker å vise og lære barna om det å ta vare på  

naturen og hvordan et lite frø blir til noe stort og grønt.  

Vi skal lage om samlingsrommet til et tema rom. Her har vi allerede laget en utstilling med en 

låve og noen dyr. Vi skal lage en traktor som skal henge på veggen men en tilhenger hvor vi 

skal bytte ut innholdet. Vi driver også på å lager kostymer sammen med barna til karnevalet 

hvor vi klipper, maler og limer litt på t-skjorter som barna har tatt med seg. 

Det kan hende at prosjektet forandrer seg litt i løpet av perioden. På grunn av at vi alle 

vokser og endrer oss med våre erfaringer underveis. 

«Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planleggingen … alle barn skal få erfare å 

få innflytelse på det som skjer i barnehagen» (Rammeplanen 2017)  

Mål på Vestavind; 

 Barna skal få lære å ta vare på seg selv, hver-

andre og naturen (Rammeplanen 2017) 

 Barna skal få kunnskap om dyr og dyreliv 

(Rammeplanen 2017) 

 Bli kjent med hvordan dyrene på  

bondegården lever 

 Lære nye sanger 

Fra jord til bord på Vestavind 

Sanger vi skal ha fokus på: 

• Per Olsen hadde en bondegård 

• Med krøllet hale 

• Ri, ri på Islandshest 

• Kua mi, jeg takker deg 

• Klippe sauen 

• Pål sine høner 

• Lille pusekatt 

• Hundre hunder 

• Hva sier den kua 


