"Verdensrommet"
Vinterens prosjekt har vi kalt "verdensrommet".
Prosjektperioden er uke 3 – 12.

Målene for prosjektet er at barna skal
 lære navn på planeter i vårt solsystem
 lære om sola, jorda og månens betydning
 undre seg over hva som finnes der ute
Vi lager en drømmeplanet.

Vi har delt prosjektperioden opp i tre temadeler.
Uke 3, 4 og 5
Sola, månen og at det finnes en stjernehimmel.
Uke 6, 7, 8 og 9
Planetene i vårt solsystem
Uke 10, 11 og 12
Avdelingene skal lage sin egen drømmeplanet.
Undre oss over hva som kan finnes der ute.

Grupper på tvers
Hver tirsdag fra kl. 10.00 – 11.00 har vi grupper på tvers.
Barna er delt inn i gruppe etter alder på tvers av avdelingene. Vi har en samling om dagens tema, ser
på filmsnutter og lager ulike ting knyttet til tema.

Tema for gruppene:
13. januar

20. januar

27. januar

Sola

Sol, måne og stjerner
Lage stjernekikkert

Stjerner og stjernebilder
Lage stjernekikkert

3. februar

10. februar

17. februar

Planeter

Lage romrakett

Lage romrakett

24. februar

3. mars

10. mars

17. mars

Prosjektrom på avdelingene
Alle avdelingene lager sitt eget univers på lekerommet/trollrommet. Her har vi både sola, månen,
stjerner og planeter. I tillegg blir det nok både romskip og astronauter. Etter hvert vil dere også få se
hva som finnes på den enkelte avdelings drømmeplanet.

Fellessamlinger
I løpet av prosjektperioden inviterer alle avdelingene hverandre på fellessamling, for å vise frem
«verdensrommet sitt» og fremføre sanger o.l. knyttet til prosjektet.
23.1.
6.2.
27.2.
20.3.

Trollhaugen
Trollstua
Trollslottet
Trollskogen

Prosjektavslutning fredag 20.3.
Vi avslutter prosjektet med en drømmeplanetfest. Barna kan kle seg slik de vil være på en
drømmeplanet. Vi har fellessamling og spiser lunsj sammen to og to avdelinger. Menyen blir
drømmemat og kanskje verdensrom-mat (frysetørret turmat).

Sanger vi kommer til å bruke er:











Sola er god
Soltrall
På månen bor en liten mann (Tullesang; det bor ingen på månen, men det har vært folk der)
Barn av regnbuen (en himmel full av stjerner)
En stjerne skinner i natt
Stjernesang
Jorden snurrer rundt og rundt
Jeg er en astronaut
Planetsang 1 (melodi: Napoleon med sin hær)
Planetsang 2 (melodi: Alle fugler)

Aktiviteter på avdelingene og/eller i tversgruppene:
 Lage sol, måne, stjerner og planeter
 Bruke lampe for å illustrere sola; kjenne at den varmer, se at det blir mørkt når noe skygger for
sola.
 Lage stjernekikkert av Pringlesbokser
 Se på stjernebilder og lage våre egne stjernebilder
 Hvilket stjernebilde er du født i?
 Måneobservasjoner
 Bruke nrk.no/skole og YouTube for å se filmer av sola, månelandingen, verdensrommet etc.
 Lage romrakett
 Lage romskip
 Lage astronaut- hva har de på seg?
 Hvordan beveger man seg i verdensrommet?

