
Projektbeskrivelse 

Titel Sproglig udvikling og krop og bevægelse 

Ansvarlige Maria og Christina

Periode Uge 14 - 15 - 16 - 17

Sammenhæng 
- Hvad er hvilkårene? 

Vores vilkår er at vi skal arbejde ud fra vores 
planlagte læreplaner og  derigennem 
planlægge et  konkret aktivitets forløb

Mål 
- Hvad vil vi gerne opnå? 

Vores mål er:  
- at børnene tilegner sig viden omkring 

følelser, mimiker, signaler og 
kropssprog  

-
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Tiltag 
- Hvilke handlinger/aktiviteter skal 

igangsættes for at nå målet?  

Hold 1 og 2 tager udgangspunkt  i portræt 
fotos af børnenes  ansigter med forskellige 
mimiker: sur, glad, ked, fjollet. Billederne 
skal hænges op 
Til de forskellige ansigts udtryk er der en 
tilhørende smag og lyd. Vi ved at sur = citron  
Glad = is, ked = salt, fjollet = trutifruti/Tivoli 
drys 
Glad = omkvædet fra de 4 årstider af Vivaldi 
de de lyse toner  
Sur = klassisk musik med dybe bas toner og 
stor trommen 
Ked = cello de triste lyde  
Fjollet = klovne musikken fra cirkus uden 
stemmer  

Hold 3 og 4 skal tage portræt fotos af 
børnenes ansigts udtryk. Billederne skal prints 
ud og hænges op 
Derudover skal de arbejde med fri for mobberi 
kufferten  og yderligere lavet et drama forløb 
med udgangspunkt i fri for mobberi hvor der 
tages udgangspunkt i hverdags situationer. 
Den store bamse i kufferten må IKKE få et 
navn i arbejdet med fri for mobberi den 
hedder kun bamse.  

Hold 5: der skal arbejdes med sansemotoriske  
og vestibulære aktiviteter i det omfang det 
kan lade sig gøre.  

Hold 1 - Maria  
Hold 2 - Christina 
Hold 3 - Katja og Lena 
Hold 4 - Birgitte og sandra  
Hold 5 - lonnie og Pia (vikar ved frokost)  

Tegn 
- Hvordan kan vi se (høre), at vi er på 

vej mod målet? 

Vi vil se efter tegn som at børnene forsøger at 
bruge de redskaber de tilegner sig i løbet af 
de 4 uger. 
Og at børnene fortæller om det hjemme.

  2



Dokumentation 
- Hvordan? 

Der dokumenteres løbende på famly 

Evaluering 
- Hvilke handlinger/aktiviteter skal 

igangsættes for at nå målet?  

Christina og Maria er torvholdere for 
evaluering på førstkommende afdelingsmøde. 
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