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Prosjektplan for august – september/oktober 2020 
Fokus: Skape trygghet og glede i fellesskap 
Prosjekt: «Meg selv & kroppen min»  
 

Prosjektets litteratur: Prosjektets nøkkelord:  Prosjektets sanger: 

 

 

 

 
- Hode  
- Øye 
- Nese 
- Munn           - Gris 
- Mage            - Ku 
- Føtter           -And 
- Hender          - Katt 
 

 

 

“Alle barna klapper”  “Kroppen min” 

“Hode, skulder, kne og tå”  ”To hender små» 

«Kua mi»  «Med krøllet hale» 

«God morgen alle sammen»  «Navnesang» 

«Seks små ender»  «Hånden er her» 

Prosjektets formingsaktivitet: Prosjektets språkleker:  Prosjektets 

opplevelse: 

Viktige datoer: 



 

 

 

 

 

”Håndavtrykk/fotavtrykk” 

 

 

Lytte-leker 

Kjenne på-aktivitet 

Bli kjent på 

avdelingen og 

hverandre 

Utforske 

sanserommet;  

se & ta på 

Planleggingsdag: 14.August 

 

 

Prosjektets nøkkelord:  

 

Månedens nøkkelord er ord som vi kommer til å fokusere på gjennom månedens tema. Hensikten med disse ordene er å gi barna en forståelse 

av hva det betyr. Det er IKKE gloser som skal læres. Ordene brukes i samtaler med barna, i samling og gjennom bruk av konkreter. Vi har også 

en egen temavegg der vi henger opp sanger, regler og eventyr der vi fokuserer på nøkkelordene vi har for den bestemte perioden.  

 
 

Fokus område:  

I løpet av august kommer det til å bli en ny gruppe på Solsikkene. Dermed ønsker vi å fokusere på å etablere trygghet hos hvert enkelt barn på avdelingen. Vi 

mener det er viktig med den voksnes tilstedeværelsen gjennom omsorg, støtte, og ikke minst å lytte, se og møte barnet her og nå. Vi kommer å ha samlinger 

der vi synger forskjellige sanger og navnesanger.  

Vennskapsmål: Vi blir kjent og trygge på hverandre. 

Kunnskapsmål: Vi får kjennskap til hverandre og kroppen vår.  

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst & kropp, bevegelse og helse. 

Kunnskapsmål: Vi får kjennskap til kroppen vår. 

 

Hvordan formidle prosjektets litteratur:  



 

 

 

 

 
 
Vi har ikke noen spesiell bok nå i oppstarten på dette temaet.. Vi velger å finne passende pekebøker med kroppen og synge sanger. Vi har 

kofferter som vi har med i samlingene og som barna blir godt kjent med. Vi ser at det er viktig med rutiner og faste innslag som gjentas hver 

dag. Dette gir forutsigbarhet og trygghet til barna. Når barn er trygge lærer de fort. Vi har samling i små grupper. Da kan vi se hva det enkelt 

barn trenger; sosialt, språklig og mentalt. I samlingene synger vi mange sanger. Gjerne de samme sangene hver gang. Dette blir og en rutine og 

trygghet for barna. De kjenner seg delaktige. 


