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Projektbeskrivelse 
 

Titel 

 

Kroppen og mig☺ 

Ansvarlig (-e) 

 

Wicky og Dorthe  

Periode (dato eller uger) 

 

Ugerne 37-41 efterår 2017 

Formålet med projektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets læreplanstema er krop og bevægelse og med dette 

projekt vil vi følge børnenes spor. Mange af børnene i 

børnehaven har over en længere periode været optaget af læren 

om kroppen. 

Hvad kan jeg med min krop? Hvordan ser vi ud? Har alle et 

skelet og knogler? Er der blod i blodårer osv.  

Formålet med projektet er at børnene får kendskab til kroppen 

og lærer ord og begreber om kropsdele og funktioner. Læren 

om vi ser forskellige ud og formår forskellige ting med vores 

kroppe. Oplevelsen og glæden ved motorik, bevægelse og 

sansemotoriske øvelser gennem en bred vifte af aktiviteter.  

Handlinger/aktiviteter 

 
Projektet er bygget op over faste 

temaer for ugerne, som tager 

afsæt i de kendte 

læreplanstemaer, således at alle 

aktiviteter afspejler sig i det 

overordnet tema for ugen.  
 

 

 

 

 
Søg inspiration på nettet 

 

 

Uge 37+38 Sprog (den sproglige vinkel på aktiviteterne) 

• Læse bøger, tale om kroppen og dens funktioner, hvor 

sidder ….. hvad kan….  

• Spille spil (twister, vendespil mm)  

• Dialogisk læsning (bøger fra biblioteket)  

• Tegne silhuetter, placere øjne, øre, mund….. tegne 

hinanden 
Uge 39 Bevægelse, motorik og sanser 

• Stimulere sanser gennem sanselege og sanglege 

• Grovmotorik/ finmotorik lege, øvelser, motorikbaner, 

jorden er giftig, massage fri for mobberi 
Uge 40: kulturelle udtryksformer 

• Rytmik og sanglege, musik, yoga og afspænding 

Uge 41 Kroppen i naturen/ naturen i kroppen 

• Grovmotoriske øvelser i naturen 

• Brug naturens materialer 
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• Sanse collager 

• Pinde som skelet/ knogler 

Projektet afsluttes med vores årlige motionsløb. 

Målgruppen 
Voksenfordeling: 

Hold 1: Inger 

Hold 2: Dorthe 

Hold 3: Solgerd 

Hold 4 Hanne og Cecilie 

Hold 5: Pernille og Cecilie 

Hold A: Solgerd 

Hold B: Wicky 

Hold C : Michele 

 

 Alle børn i børnehaven er deltagende i projektet. Der arbejdes 

i de sædvanlige aldersopdelte hold med 1 til 2 gennemgående 

voksne i alle ugerne.  

Hvordan dokumenteres 

projektet; billeder, 

børneinterview eller: 

 

 

 

 

• Tavle dokumentation: holdansvarlig skriver kort på 

tavlen hvilken aktivitet + formål 

Eks Hold 1/ Inger: rytmik, sanglege, kropsbevidsthed 

 

• Billeder på FB med relevant tekst 

• Udsmykning i afdelingen af eventuelle fremstillet 

produkter/billeder/ plancher mm 

Evaluering (hvad gik 

godt/skidt, opnåede vi 

formålet, hvad kan gøres 

anderledes osv.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afslutningsvis evalueres på  et afdelingsmøde. 
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