PROSJEKT: JUNGEL

NÅR: Mars-Juni
HVEM: HAUKENE
MÅL: Barna skal støtte i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle utrykk.
KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST

KROPP, BEVEGELSE OG
HELSE

KUNST, KULTUR OG
KREATIVITET

NATUR, MILJØ OG
TEKNIKK

ETIKK, RELIGION OG
FILOSOFI

NÆRMILJØ OG
SAMFUNN

ANTALL, ROM OG
FORM

Barna lærer rim og
regler om ulike dyr.
Barna får erfaring
med ulike
skriftspråksuttrykk
gjennom lese og
skriveaktiviteter.

Med pass og billetter i
lommen reiser vi på
oppdagelsestur til
jungel.

Vi lager forskjellige
dyr av ulike
formingsmaterialer
Barna får kjennskap
til forskjellige
teknikker, materialer,
verktøy og teknologi
til å uttrykke seg
estetisk.

Barna skal få
oppleve naturen og
undre seg over
hvor mangfoldig
den er.

Vi undrer oss
sammen med barna
om det som finnes
inne i jungelen.
Bor det mennesker
inne i jungel? Hvor/
hvordan lever de?
Hva spiser de?

Skogen vår –
JUNGEL. Barna
får oppleve
motorisk
mestring, bruke
fantasien og
kreativ tenkning vi
lager jungelløype
på Høyden.

Vi finner matematikk
i hverdagen og barna
skal få kjennskap til
begreper som
mengde, form og
plassering. Vi teller
og sorterer.

Vi bruker språk til å
skape relasjoner,
deltar i lek som og
redskap til å løse
konflikter.
Lære sanger om
dyr:
Dyrene i Afrika
Jonas i jungelen
Elefanten som ikke
ville snu
Jungel sang
Giraffen Laffen

Vi danser til ulike
musikk, lage dyre lyder
og bevege kroppen som
de forskjellige dyrene.
Kjenne på
hjerteslagene, og prøve
å kjenne endringer ved
fysisk aktivitet.
Øve på: rulle, hoppe,
springe, hinke, bøy og
tøy, stå på tå, åle,
balansere, kaste ball og
ta imot ball.
Finmotoriske
aktiviteter.
Sanseløype-få erfaring
med å kjenne på
forskjellige smaker.

Vi hører og danser til
musikk fra
forskjellige land.
Vi tar i bruk ulike
instrumenter. Lager
eget instrument fra
ting vi finner i
naturen.
Vi forvandler
grillhytten til jungel/
opplevelsesrom.

Bli glad i å være
ute uansett vær.
Utforske dyrelivet
i Norge og andre
deler av verden.
Vi skal lete etter
vårtegn og nytt liv
(knopper på
trærne, blomster,
småkryp m. m).
Vi finner oss en
spesiell plass som
vi følger
forandringene på i
løpet av våren.

Mattradisjoner,
fortellinger og
sanger fra ulike
land. Tanker rundt
vennskap,
samhørighet og
toleranse.
Barna skal få innsikt
i hvorfor og hvordan
vi feirer påske og
17. mai.

Lærer om ulike
land, kulturer og
tradisjoner.

Vi bruker
globusen\kartet for å
se hvor Norge er i
forhold til andre land
vi har blitt kjent
med.
Spille spill, terning,
pusle. Regellek
inne\ute
Forming mønster/
tegne, fargelegge,
klippe, lime.
Rytmeinstrument –
høy lyd, lav lyd, tung –
lett. Butikklek –
penger, former, antall

