
 

 

 

 

Bursdagsbarn: 
Mai: Osob 3 år 
Juni: 
Sam 2 år 
Younis 2 år 
Yousuf 2 år  
Thor 2 år  
 

Prosjektplan for mai og juni 2022: Tema: Vennskap        

Vennskapsmål: Dele og hjelpe hverandre.  

Kunnskapsmål: Kjennskap til ulike dyr.                       Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst / Etikk, religion og filosofi 

Prosjektets litteratur: Prosjektets nøkkelord: Prosjektets rim og regler: Prosjektets sanger: 

Eventyr:  

«Den lille røde høna» 

 

- Høne 
- Katt 
- Gris 
- And 
- Korn 
- Mel  
 

-Høne Pøne brun og fin 

-Lille trille lå på hylle 

 

-En liten kylling i egget lå 

-Hva sier min lille høne? 

-Tippehøne 

-Hvor bor du lille kylling? 

-Hanefar høgt oppi Fagerli 

-Den som deler 

 - 17.maisanger 

 

Prosjektets aktivitet: Prosjektets språkleker:  Prosjektets opplevelse: Viktige datoer: 

Vi planter tomater og agurk 

Vi lager den lille røde høna 

Vi baker  

Vi koker egg, lager omelett 

 

Kims lek, trylle med dyrene 

Lyttelek, mel og korn  

Sanseposer 

      

Tur ute for å lete etter spor fra den 

lille røde høna → Eggjakt  

 

 

 

Telefon direkte til 

Solsikkene 

41637985 

Hjemmesiden vår: 

www.minbarnehage.no/

molkeholen 



 

 

 

 

 

 

Hvordan formidle litteraturen: 
 

I denne perioden skal vi ha om den lille røde høna. Vi skal bruke konkreter når fortellingen skal formidles. Først vil vi ta i bruk bilder slik at 

barna får et visuelt bilde for hva fortellingen inneholder. Deretter vil vi ta i bruk figurer samtidig som vi bruker mel og korn når fortellingen 

formidles. Vi har valgt ut en del sanger som kan knyttes til eventyret. Vi kommer også til å synge om dyrene, men dette står ikke under 

prosjektets sanger. Vennskapsmålet vårt er å dele og hjelpe hverandre, dette ønsker vi å formidle gjennom eventyret. Samtale om at hønen 

ikke ville dele - hvorfor ville hun ikke det? Var de andre gode venner? Vi skal reflektere over hvordan man er god venn. Hva gjør gode venner 

sammen? 

Målene vi setter opp velger vi utfra vår nasjonale rammeplan og vår egen årsplan som dere har fått.  

  

Nøkkelord: 
 

Vi har valgt ut høne, katt, gris, and, korn og mel som prosjektets nøkkelord. Dette er IKKE ord som barna skal lære, men ord som barna skal få 

en kjennskap til for å forstå eventyret. Disse ordene vil daglig gjentas i språksamling og i andre hverdagsaktiviteter.  

 

 

 

 

 

  


