FRA FRØ TIL FRODIG SOLSIKKE
E T F E L L E S P R O S J E K T F O R S O M M E R E N 2 0 2 0 I S A M A R B E I D M E D S O S B A R N E BY E R

VERDIGRUNNLAG
Solsikken er for oss et bilde på det kompetente mennesket. Det er plantet i en krukke som
symboliserer samfunnet vi lever i som er bygd på kristne og demokratiske grunnverdier. I krukka
ligger lover, regler, forventninger, rettigheter og plikter i det norske samfunnet. Vi lever i et samfunn
preget av mangfold, og vi blir påvirket av det og det utvider vår måte å se verden på.
Opp fra krukka vokser det en kraftig og strålende solsikke som blir vannet av familien og gjødslet av
barnehagen. Familien er det viktigste i våre liv og det er her vi har vår tilhørighet. Våre grunnleggende
verdier og holdninger vil bli påvirket i samspillet med familien. Barnehagen som organisasjon er med
på å danne de menneskene som har tilknytning til den.

Stilken til solsikken er kraftig, men litt svingete. Svingene symboliserer små og store mot ganger som
alle møter i livet, og som det er viktig at vi møter. Vi ønsker at menneskene i Kirketunet barnehage skal
være utrustet med en sterk ryggrad, som gjør at de kommer styrket ut av motgangene.
Bladene symboliserer verdiene respekt, delaktighet og ulikhet. Verdiene skal danne grunnlaget for alt
vi gjør, og skal prege samspillet mellom menneskene her.
I kronbladene er egenskapene som vi tenker at et menneske er født med og som er viktige å inneha
for å være demokratiske medborgere både nå og i framtiden.
All utvikling skjer i samspill med noen eller noe. Kunnskap skapes i aktiv samhandling med ting og
mennesker. Sola symboliserer fellesskapet mellom familien, barn, ansatte og miljøet. Læring skjer ikke
bare i planlagte sekvenser, men preges vel så mye av mønstrene for kommunikasjon som eksisterer
mellom menneskene i barnehagen, og rommenes utforming og tilbud.

HVORDAN LÆRER BARNA ?
Speile barna måte
å tenke på – hva er
det barna prøver å
forstå?
Barn overfører
kunnskap fra en
kontekst til en
annen

(ha fokus på det i prosessene)

Fokus på å forstå
hvordan barn
lærer

Forstå hvordan
man kan utfordre
dem for videre
læring

Kunnskap bygges
av et utforskende

Bruker hele seg

Vi skal ikke lære
barna, men være
åpen for hva barna
vil lære meg

Stille spørsmålet
“Hva tenker du
på?” når barna
undersøker

Gangen i fokusplanen
Start med å kartlegge
forutsetningene I
gruppa

Ta bilder /video og
benytt
observasjonsskjema

Observere hva gruppa
er opptatt og kartlegg
hva som behøves av
forberedelser for å
komme i gang

Iscenesette en aktivitet i
tråd med barnehages
fokusområde

Refleksjon over det som
har skjedd underveis

Planlegg veien videre på
bakgrunn av refleksjon,
avklare hvem som gjør
hva i neste økt

VÅRT SYN PÅ NATUREN?

Årets fokusområde
Barns møte med
naturen;

Pedagogens oppgave er å observere/lytte etter hva det er barna på gruppa er
fasinert av, og gjøre et valg ift hva gruppa skal fordype seg i. Med bakgrunn i
det barna er fasinert over, gis barna oppgaver som de kan strekke seg etter.

Utfordringer/ pushe egne grenser

Liv og død

Estetikk

Ulikheter /mangfold / ta vare på hverandre

- fokus på å fremme
verdier, holdninger og
praksis for et bærekraftig

Ta vare på naturen i et bærekraftig perspektiv

Prosjektet er et felles sommerprosjekt for Froskan, Andongan,
Måsan og Skarvan. Det er dermed ulik alder og modning på
gruppen. Det vil frem til uke 26/27 jobbes i de enkelte gruppene
med prosjektet, og etter det være et prosjekt i aldersblandet
gruppe.

Forutsetninger i
gruppa;

Det er til sammen 10 voksne som er deltakere i prosjektet med
ulik kompetanse og interesse.
Alle gruppene må ta ansvar i prosjektet, og det må planlegges
nøye hvordan oppfølgingen i prosjektet skal være. Det vil bli både
reflektert i stor gruppe og i de mindre gruppene.

•Antall barn, alder og modning,
andre ting?
•Antall pedagoger, styrker, ansvar,
oppgaver o.l
•Hva er gjort/erfart tidligere i
gruppa som er viktig å ta med seg?
•Andre ting som er viktig å ta
hensyn til i videre planlegging?

)

FELLES
SOMMERPROSJEKT
«Fra frø til frodig
solsikke?»

I sommer skal vi ha et prosjekt i
samarbeid med SOS – barnebyer Mo i
Rana. De ønsket å ha oss med på å
forske på hvordan vi kunne får store,
sterke og frodige solsikker.
Solsikken er SOS – barnebyers symbol
på alle barns fantastiske potensial og
deres rett til omsorg, beskyttelse og et
trygt hjem. Akkurat som et lite
solsikkefrø trenger næring og solas
kjærlighet for å gro og blomstre,
trenger barn god omsorg for å utvikle
sine iboende evner og å bli
ressurssterke voksne.
Vi skal plante solsikkefrø og sammen
med barna finne ut hva solsikken
trenger for å ha det best.

Forberedelser
Hjelpespørsmål;

Hvilke ferdigheter trenger vi voksne?
Type materiell og utstyr vi har behov
for?
Litteratur til fordypning?

Organisering?

Ansvarsoppgaver
Personlige mål

Det er laget en egen prosjektplan med
beskrivelsen av oppstarten. Her er det
også en handlingsplan som skal sikre
fremdrift og fokus i arbeidet.
Handlingsplanen beskriver ulike
ansvarsområder og tanker for å få til
forskning og fordypning
Alle setter seg inn i det som står på
SOS- barnebyer sin side
https://www.sos-barnebyer.no/skole-og-barnehage

SPOR SOM KAN FØLGES I PROSJEKTET
• Er det sammenheng mellom størrelse på frø og størrelsen på planten?
• Er det sammenheng mellom størrelsen på frø og spiretid?
• Hvordan er plantene som var lenge inne etter spiring, litt inne etter spiring og kun ute?
• Hvordan ser spiren til solsikken ut? Er de like/ ulike?
• Hvordan vokser solsikkene? Er det ulik vekst fra uke til uke? Hvilket vær og temperatur hadde vi
sist uke? Hvordan har veksten vært i de ulike typene vær?
• Hvordan har solsikken det i de ulike typene vær vi har?

SPØRSMÅL SOM UTVIDER DE GODE
UNDRENDE OG UTFORSKENDE SAMTALENE
«Hva tror du?»
« Jeg lurer på hva som ville skje hvis ... ?»
«Hvordan vet du det?»

«Hvordan kan vi finne ut det ?»

Produktive spørsmål som inviterer til
utforskning:
Hva skjer hvis vi..?
Hvordan kan vi finne ut om..?
Hvordan kan vi undersøke dette tror du?

«Hva mer trenger vi?»
« Jeg lurer på hvorfor ... ?»
«Hva skjedde da ... ?»

« Kan du fortelle meg mer om det?»
«Hva annet vet du om ... ?»
Hvilke ord og begreper ble sentrale?

Spørsmål som inviterer til å observere nøye:
Kan du se.?
Hvordan lukter det?
Hvordan kjennes det ut?
Hva synes du det likner på?

Solsikkeprosjektet

• Vi har startet dette prosjektet med å se på frøene og de forskjellige typene
solsikker det går an å plante.
• “Det e fuglefrø” sa flere barn, og smakte på frøene
• Vi har sett på timelapse på Youtube om solsikker som vokser, og frø som
vokser
• Vi brukte et digital forstørrelsesglass for å studere frøene

Vi jobber med solsikken innimellom, og lar den inspirere oss når vi maler.
Hvilke farger har solsikken? Hvordan ser den ut? Hvilken form har den?

Tanker fra barna
når de ser
solsikken –
andongan 27.5
- Vi plant dem i jorda
- de vokser
- det blir masse blad
- de må få litt vann
- det e en stor blomst

- de blir høgere når sola kommer frem
- de e fin
- Det må vær sol når vi lag de blomstern
- Kanskje frøan e det sammen som det svarte i
solsikken?

Solsikken lag frøan med en magi

JORD –
KA E DET ?
Andongan 29.5
- Meitemarken lag jorda
- De lag jorda for at vi kan plant
- Her e en stein. Det e jorda som
har laga seg til en stein

HVA TRENGER
SOLSIKKEN FOR
Å VOKSE?
- Vi må gi dem frø
- Dem treng kanskje litt vann
- Hvis de får masse vann blir de like
stor som monster
- Vi treng vann og brødskive for å
vokse

Andongan 27.05.20 og 29.05.20

Her starter prosjektet

Måsan sår ute.

BEGYNNELSEN
Vi er fire forskjellige grupper og startet litt forskjellig. De to eldste gruppene plantet noen dager
før de to yngste gruppene, de store plantet ute i kaldt og surt vær uten å dekke over kassene
med plast. De hadde også lite jord i kassene og det ble derfor lite lys til frøene da de spirte. Det
tok derfor forholdsvis lang tid før de kom opp.
De to yngste gruppene sådde inne og lot kassene/ pottene stå inne til de spirte før de ble satt ut
på altanen. Da var også været blitt adskillig bedre så de fikk gode kår. En av gruppene lot
plantene stå lengre inne så de fikk en rekordstart, men det førte også til at de strakk seg etter
lyset og noen ble lange og tynne.
Noen frø ble sådd tett så det ble vanskelig å prikle, mens noen ble sådd to og to frø i en potte og
fikk derfor bedre plass.
Det vil bli spennende å se resultatet til slutt hvem som blir de største og kraftigste, de som ble
sådd inne eller de som hadde dårligere start ute.
Vi var også helt fra starten av en hel måned forsinket ut fra vanlig såtid.

SOLSIKKE –
PROSJEKTET
Andongan 3.6.2020
Solsikkenefrøene som vi plantet sist uke
har begynt å spire. Det har kommet opp
små grønne stilker hvor skallet fortsatt
sitter litt fast. Noen av frøene har spiret
mye, mens andre har enda ikke kommet
opp av gjorden. Vi laget oss målestaver
for å se hvem som vokser fortest, og blir
lengst. Blir solsikkene tilslutt så lange
som det står på frøpakkene?
Vi har studert spirene i det digitale
mikroskopet, men det var litt vanskelig å
holde i ro for å få helt klart bilde. Dette
må vi utforske mer.

Er alle solsikker like? Å studere og kunne få ut sine
egne uttrykk – andongan 3.6.2020

HVOR MYE HAR
SOLSIKKENE
VOKST PÅ EN
UKE?
Andongan 4.6.2020

SOLSIKKEPROSJEKTET
ANDONGAN 10.6

Denne uka har vi begynt sammen med de andre gruppene å
registrere hvilket vær vi har. Inne i forskerfabrikken er det en
tavle hvor vi registrere vær, temperatur og hvor mye nedbør
vi har hatt. Hva skjer med solsikkene i de ulike værtypene er
et av spørsmålene vi undrer oss over.

Hvor mye har solsikkene vokst? 12.6.20
Vi har lest på frøpakkene at de ulike solsikkene
vi har plantet kan bli alt fra 50 cm til 250 cm.
Den som blir lengst heter “gigantus” Ungene
utbrøt da “den blir større enn huset”. Det blir
spennende å se hvor lange de egentlig blir.
Hver uke måler vi hvor mye solsikkene har vokst
med en målestav. Vi tenker ikke i antall cm, men
ved å merke av for å se om det er en endring.
Vi har også sett på om solsikkene er like, og til
nå har vi funnet ut at noen har røde stilker, det
er ulik størrelse på frøene og de vokser ulikt
selv om de får likt stell I form av vann, gjødsel
og sol.

Refleksjon
Hjelpespørsmål;

Dato: 15.06.20

«Tema»;

Anne lise lager et innlegg her om starten på plantingen av frø, hvilke
erfaringer vi har gjort oss med hvordan vi har plantet og hvor det er
plantet. (ute inne ol)

Hva har hendt?
Belyse situasjonen på ulike måter
Hva interesserte barna?
Hvilke læreprosesser ser vi og endring i
kunnskap hos barna?
Hvordan fungerer materialene?
Hvilken voksenrolle inntar jeg/ vi?
Hvordan fungerer organiseringen?
Hva er vår refleksjon?
Hvilken analyse gjør vi oss?
Hvilke konsekvenser blir det for oss
pedagoger (alle som arbeider med
barna)?
Hvordan reflekterer barna over det de
har gjort og dokumentasjonen?
Hvordan får barna medvirke i å finne
veien videre?

-Historisk dokumentasjon: voksne beskriver hendelsesforløpet.
Pedagogisk dokumentasjon: hva skjedde så? Sa barna noe? Hva så
barna? (for eksempel når de brukte dokumentkameraet) Hvilke tanker
fikk de voksne? Ferskvare! Tankene våre rett etter en økt med barna.
Eller tankene våre rett etter en samtale med barna i hverdagen.
- henge opp dokumentasjon på verandaens utsiden, ulike spørsmål vi
kan stille barna i hverdagen. Skal vi henge opp en notatblokk som alle
kan skrive i?

-Insekts hotell: henge opp dokumentasjon! Også refleksjonsspørsmål
der.

Dokumentasjon (sitater, tanker, bilder/film fra gjennomføringen/imellom) Dato:Uke
23
Flere av Måsan kommenterer at det ikke har skjedd noe i pottene utenfor åpen bhg hvor vi har
planta solsikker. De går forbi disse hver dag når de blir levert og hentet. Olav utrykker dette
mest; "Koffør skjer det aldri nån ting med de der frøan vi har planta?

Iscenesetting av aktivitet Tirsdag : Ta med Måsene på runde og studere de ulike solsikkene som
er plantet. Hør og observer hva barna sier, og dokumenter.

Daglig / ukentlig refleksjon – danner grunnlag for ukeplanlegging og videre arbeid
Observasjon; hva gjør barna

11.06.20 Vi har med Måsene på
runde for å se og studere solsikkene
som er plantet rundt omkring i
barnehagen av alle barnegruppene.
Det er store forskjeller på de. Noen
har ikke begynt å spire enda, mens
andre er kommet langt.
De som ikke har vokst har ikke fått
nok vann eller sol.
Dem som ligg ned e død.
Nei,dem søv.
Mine har ikke voksa. Koffør ikke det?
Ka e inni? Dem har ikke fått nok vann
og sol, gjentar flere av barna.

Hva kan dette handle om (tolkning)

Hva mer kan vi gjøre videre?
Trenger vi å tilføre/endre aktiviteten/miljøet?

Barna har tydelig forstått
sammenhengen mellom sol og vann
og hva det gjør med solsikkene. Men
noen har vokst og andre ikke på tross
av at de har fått vann og sol. Noen er
planta inne først , mens de som ikke
har kommet ut ble plantet ute. Ingen
nevnte dette.
Kan den værtavla og samlinga vi
hadde i forkant av aktiviteten ha en
sammenheng med tankene deres?

Spennende å følge sporet videre med
værobservasjoner som vi skal gjøre
hver fredag. Viktig med liste over
hvem det er sin tur. Barna veldig
fokusert på det. Husk at vi må ta bilde
hver fredag for dokumentasjon.
Barna har skjønt sammenhengen
med vær og plantenes vekst.

De relaterer solsikkene til
menneskeliv? Besjeling- plantene gis
liv og sammenlignes med seg selv. De
sover / de er død?

Sporet med om solsikkene som ligger
ned er død eller sover er spennende
å følge videre. Hvordan? Ta det på
neste refleksjonstreff!
Marthe

••

Skarvan 26.05.20. Vi planter ulike typer solsikker og barna får selv velge hvilke
vi skal plante. Røde(evening sun) på den ene siden av kassen og Fantasy Mixed
på den andre. vi oppdaget at frøene hadde ulik størrelse og form. alle skarver
var enige om at de trengte vann og sol for å vokse seg store.

Skarvan 08.06.20. Etter å ha tittet I kassen dage etter dag hadde det endelig skjedd noe med det vi har plantet. Det
var rett og slett mystisk. Sigve og casper: oj det ha våksa. Men ikke alle. Marielle: men plantet ikke vi de samtidig
alle? . S: jo det gjor vi. Marielle: ka ha skjedd? C: dem e dagnatt, det e derfør. Marielle: dagnatt, ka det betyr. C: jo
det betyr at dem voks både på dagen og på natta. Dem e våken på natta også. S: nææ, dem har fått mindre vann,
se på fargen på jorda. Den e lysere der oppe som det veksog mørkere der nede. S og C : hmm. Mystisk.

Daglig / ukentlig refleksjon – danner grunnlag for ukeplanlegging og videre arbeid
Observasjon; hva gjør barna

Hva kan dette handle om (tolkning)

Skarvan 08.06.20. (Marielle)
På bakgrunn av det lysbilde over er
det noen ting i må ta tak i.
Casper sier at solsikken er dagnatt.

Sigve mener at de som ikke har vokst
ut har fått for mye vann

Det som Casper sier om at solsikken
er dagnatt, er meget interessant.
Tenker han at det er fordi det er lyst
ute eller har han en annen teori.
Det er en helling i jorda som gjør at
de blomstene som har vekst opp er i
en liten oppoverbakke, mens de som
ikke har vokst opp er nedenfor.

Hva mer kan vi gjøre videre?
Trenger vi å tilføre/endre aktiviteten/miljøet?

Hva betyr dagnatt? Vi må finne ut av
hva han tenker om det og snakke
med resten av skarvene for å finne ut
av hva de tenker om dette utsagnet.

Er det noe i dette? Har blomstene fått
for mye vann? Eller er bare frøene til
fatasy mixen treigere å komme opp i
forhold til Evening sun. Vi må ta oss
en runde å se på det som de andre
har plantet for å se om fantasy mixen
deres har vokst opp.

Skarvan 26.05.20.
Studerte solsikker
og tegnet de.
Sammen med
Frode. spennende
med røde solsikker.

K

E T AME A

noen av solsi efr ene for å se
Vi o
nær ere på de I do u en a erae so
v1 prosJe e e opp pa s ors er .
•

•

0

år noe så li e blir fars rre opp, an vi
de ar er I fr e so v1 e lers i e an se.

Vær-skjema
❑Skal være I
Forskerfabrikken

❑Frode og de største
barna har ansvaret for
å gjennomføre
❑ Det skal taes bilder
av denne hver fredag.

Tankene til
skarvan

Dato:

16.06.20

«Tema»; Solsikke, skarvan.

Hva har hendt?

Samlet skarvan på atelieet for å snakke om de solsikkene vi har plantet.
her er tankene deres.

Belyse situasjonen på ulike måter

Hva har skjedd med solsikkene vi har plantet?

Hjelpespørsmål;

Hva interesserte barna?
Hvilke læreprosesser ser vi og endring i
kunnskap hos barna?

-«den ene sorten har vokst mer enn andre, kanskje den har fått meir
sol?

Hvordan fungerer materialene?

-«den står inntil veggen da blir det skygge.

Hvilken voksenrolle inntar jeg/ vi?

-- «med kveldssola voks det dag og natt, det bi dagnatt, de største
solsikken e våken om natta og de minste ligg å søv. Jeg spør: var det
kveldssol du mente med dagnatt? «Ja det var det, før det e lyst på natta
også.»

Hvordan fungerer organiseringen?
Hva er vår refleksjon?
Hvilken analyse gjør vi oss?
Hvilke konsekvenser blir det for oss
pedagoger (alle som arbeider med
barna)?
Hvordan reflekterer barna over det de
har gjort og dokumentasjonen?
Hvordan får barna medvirke i å finne
veien videre?

-- «den ene solsikken veks jo heile tida».
-Er det mye eller lite jord i boksen vi har plantet?

-«lite» «nei det e mye». Barna var ikke enige. Jeg illustrerte, se neste
lysbilde.

Skygge Skarvan
16.06
Hva skjer oppi hendene mine når jeg
holder de slik?
“det bi mørkt oppi der”.
Tror dere noe kan vokse oppi der?
“nei, det bi før mørkt og masse skygge.
Det må vær sol!”
“det bi før mørkt I boksen –det våks
ikke”
“vi må skjær av kantan”

“neida vi kan bare finn nån boksa med
lågar kanta på”
“kanskje vi bare kan ha ei lommeløkt
oppi boksen”?

refleksjon
Hjelpespørsmål;
Hva har hendt?
Belyse situasjonen på ulike måter
Hva interesserte barna?
Hvilke læreprosesser ser vi og endring i
kunnskap hos barna?
Hvordan fungerer materialene?
Hvilken voksenrolle inntar jeg/ vi?
Hvordan fungerer organiseringen?
Hva er vår refleksjon?
Hvilken analyse gjør vi oss?
Hvilke konsekvenser blir det for oss
pedagoger (alle som arbeider med
barna)?
Hvordan reflekterer barna over det de
har gjort og dokumentasjonen?
Hvordan får barna medvirke i å finne
veien videre?

Dato:

16.06.20

«Tema»; Solsikke, skarvan.

-Vi må helt klart plante om solsikkene fordi det blir for mørkt i boksen
vår. Alle skarver er enige om dette. Vi må lete etter mindre bokser som
ikke er så høye kanter på.
-Barnas tanker er meget spennende og reflekterte og de forstår dette
med lys og skygge på blomster.

-Det fungerte veldig bra å bruke hendene til å lage skygge, det ble noe
konkret og de fikk se effekten av å sette opp høye vegger på et hvit
underlag. Dette tar jeg med videre til måsegruppa for å se om de også
ser effekten av skygge og hvilke tanker de gjør seg.

Skarvan 16.06.20. Vi ser på solsikkene I dokumentkamera.
“det e olja på blomstern” “nei, det e vann”.
“det e hår på dem før å beskytt seg akkurat som dyran har, det e så ingen ska
spis dem.”
Tanker:
Vi plagdes med kameraet og det ville ikke
fokusere ordentlig. Det var kanskje mørkt så
jeg prøvde å lyse på den med mobilkameraet
men det ble ikke nå suksess. Barna fikk prøve
litt selv etterpå.

Skarvan 16.06.20. Vi ser på
solsikkene I digital mikroskop..
“vi må se meir på frøet som e
på bladet” “koffer e det der”?
“vi kan ta det av og plant det på
nytt”
Tanker:
Vanskelig å holde mikroskopet I ro, de hjalp
hverandre og de fikk til tilslutt.

Spennende å høre tankene deres om at frøet
kan plantes på nytt, noe vi må se nermere på!

Dokumentasjon (sitater, tanker, bilder/film fra gjennomføringen/imellom) Dato:
måsan 17.06.20
Startet med å reflektere rundt solsikke prosjektet for å høre hvor de stod i forhold til prosjektet.
Hadde med meg Rikke, Oskar, Anges og Kristina. Dette er deres tanker og refleksjoner rundt
prosjektet: hva tenker dere om solsikkeprosjektet?
Det e gøy. Det e supersmart å plant blomster heime og i bhg. Nån har sagt at vi ska plant
solsikke.
Sola og regnet ser blomtern, og da voks dem. Dem voks av regnet. Da blir det solsikke. Mine
solsikke vil ikke voks, dem lik ikke sol og sikkert har eg ikke vanna dem nok.
Når fuglan ser på blomstern så græv dem ut frøan. dem hakk, kanskje måsan klar å gjør det?
Vårres har ikke voksa seg stor enda. Kanskje kan vi se solsikken bli stor når vi har bynt på
skarvan.

Skygge Måsan.
17.06.20
Jeg tok tilbake det jeg gjorde med
skarvene I går til Måsan, hadde med
oskar, rikke, agnes og Kristina.

O, A, og K så ikke va hva som skjedde
oppi. De sa alle at det var et frø oppi.
Rikke sa med en gang: d e jo mørkt oppi
der.
Jeg spør: kan solsikke vokse oppi der
hvor det er mørkt?
De er alle enige om at solsikker kan
vokse selv om det er mørkt og selv om
de trenger sol.

Dokumentasjon (sitater, tanker, bilder/film fra gjennomføringen/imellom)
Dato:17,06,20
Marielles tanker om dette med skygge sammen med måsan.
Jeg tenker at de ikke er helt der hvor måsene er i dette med skygge og mengde jord i potta.
Skarvene hadde et annet utgangspunkt i og med at vi hadde sett i krukkene tidligere på dagen.
Jeg skulle nok ha tatt med meg måsan på en runde å sett og reflektert over jorda på en annen
måte før jeg satte i gang.

Måsan ble mer opptatt av selve solsikkene som jeg hadde med inn i aktiviteten. I aktiviteten
studerte vi to ulike solsikker og vi studerte dem i smart mikroskopet/ dokumentkameraet. ( som
i dag fungerte som det skulle ☺) – se lysbildene under:

Måsan.
Sitater fra barna:
17.06.20
- Se den søv. Og den har fått en baby.
- Den andre e våken

- - oj se på den, den har lilla på seg. (
peker på stilken)
- Dem har frø på seg ennda.
- Den har nåkka hår på seg I halsen.

barna ble opptatte av at den ene
solsikken sov. Dette var fordi den lå
uttover potta.

17.06.20
“solsikka ligg sånn hær å
søv” – oskar viser med
kroppen sin hvordan han
ser solsikken ligger.
“nei Oskar, den ligg jo sånn
hær. Se no på hode Hannes
(solsikka) den e jo framover

17.06.20 måsan
vi studerer solsikken I smart
mikroskopet. Der oppdager vi
at solsikken har flere blad og at
bladene er ulike.
Plutselig er det noe som
beveger seg.
“se der, det e jo en Ladybug!.”
Et lite rød orange dyr kryper på
et blad. Vi forsøker å se på
dyret uten mikroskopet, men vi
ser det ikke. På stor skjermen
ser vi det klart og tydelig.

Refleksjon
Hjelpespørsmål;
Hva har hendt?
Belyse situasjonen på ulike måter
Hva interesserte barna?
Hvilke læreprosesser ser vi og endring i
kunnskap hos barna?
Hvordan fungerer materialene?
Hvilken voksenrolle inntar jeg/ vi?

Dato:17.06.20

«Tema»;Måsan. Marielles tanker.

Meget interessant hva barna blir opptatt av. Solsikkens måte å sove på
ble en av de store refleksjonene barna gjorde seg. Sover de om natta?
Kan de sove når det er sol på natta? De var ikke enige om hvordan
kroppene så ut når de skulle vise hvordan en solsikke sover.
De ble også veldig begeistra i å studere og snakke om selve solsikken. De
så ulikhetene på stilken selv, uten at jeg trengte å spørre om det var
noen forskjell.
Det virker også som at de skjønner at det tar tid å gro solsikker og setter
selv ei tidsramme på at de kanskje er ferdige når de er blitt skarver, dvs
til høsten.

Hvordan fungerer organiseringen?
Hva er vår refleksjon?
Hvilken analyse gjør vi oss?
Hvilke konsekvenser blir det for oss
pedagoger (alle som arbeider med
barna)?
Hvordan reflekterer barna over det de
har gjort og dokumentasjonen?
Hvordan får barna medvirke i å finne
veien videre?

Tenker at denne erfaringen med at vi kunne se et insekt på et blad med
dokumentkamera/mikroskop gjør at en virkelig får se hvor viktig det er å
bruke mikroskop og lignende i prosjekter. Fordi hadde vi ikke hatt det så
hadde vi heller aldri oppdaget ladybuggen.
Tenker det er viktig å bruke mikroskopet for hver gang vi studerer
solsikken for å kunne gjøre oppdagelser vi ikke kan se. Uavhengig av hva
det er på solsikken vi skal studere.

VI PLANTER OM SOLSIKKENE uke 25
Vi plantet om solsikkene i større potter.
“ Vi plant for at de ska voks sånn at
solsikkan kjem ut”
Refleksjoner;
Barna mistet fort interessen med
aktiviteten selv om den var i små grupper.
Klarer vi ikke å gjøre aktivitetene
spennende nok? Blir det ikke magisk nok
for barna? Hvorfor var det å så frø så
mye mer spennende enn å plante om
plantene? Jeg ser det bade I aktiviteten
med omplantingen, målingen og det
digitale mikroskopet.

Vi prøvde å studere
røttene til solsikken i
det digitale
mikroskopet. Det var
vanskelig å se forskjell
på jorden og røttene
fordi vi ikke greide å
fokusere inn
mikroskopet godt
nok. Det gjorde at
interessen dalte fort.
Uke 25

«RØTTERN SER UT SOM JORD OG GRESS»

SOLSIKKENE
VOKSER UKE 25
Vi har market 5 solsikker som skal måles
lengde på hver uke. Disse star I solveggen I
utelekeplassen.
De fleste solsikkene er for tiden ganske like i
lengde og utseende. Men da vi kom til den
som heter “stella” studerte Jasmin den og
sa: “den var liten”
Refleksjon:
Her var det en tydelig ulikhet fra de andre
som hun la merke til I forhold til størrelse.
Det er ved ulikheter vi ofte får nye tanker;
Hva er det som gjør at den er mindre enn
de andre? Har frøet mindre kraft? Bruker
den lengre tid på å vokse? Blir den like lang
som de andre? Kommer det færre tanker og
undringer frem når de andre er så like?

Refleksjon
Hjelpespørsmål;
Hva har hendt?
Belyse situasjonen på ulike måter
Hva interesserte barna?
Hvilke læreprosesser ser vi og endring i
kunnskap hos barna?
Hvordan fungerer materialene?
Hvilken voksenrolle inntar jeg/ vi?
Hvordan fungerer organiseringen?
Hva er vår refleksjon?
Hvilken analyse gjør vi oss?
Hvilke konsekvenser blir det for oss
pedagoger (alle som arbeider med
barna)?
Hvordan reflekterer barna over det de
har gjort og dokumentasjonen?
Hvordan får barna medvirke i å finne
veien videre?

Dato: 18.6.20

Refleksjon over hvordan aktivitetene har vært i
Andongegruppa - Marit

Etter å ha hatt ulike aktiviteter sammen med andongene så opplever jeg
ikke det store engasjementet. De blir fort ferdige, og vil heller være i
leken.

Hvordan skal vi klare å engasjere barna slik at de synes dette er
spennende? Klarer vi ikke å skape nok magi?
Når vi holder på med insektshotellet så er barna veldig engasjerte, har
veldig mange tanker.

Handler det om hvor vi har aktivitetene? Vi har hatt de fleste
aktivitetene ute. Burde vi vært mindre grupper inne hvor det har vært
veldig tilrettelagt for det vi skal holde på med, og ikke ute hvor det er
mange andre fristelser?
Dette er noe som vi må reflektere over slik at vi greier å skape
engasjement og interesse hos barna.

Sitater fra barna:
«du, bi den her død
no? (solsikken hang
litt i potta). Nei
svarte jeg, da hun
var ferdig å plante
den satt jeg bort
potta med solsikken
i. «oj, vart den død
no?»

Vi hadde noen
solsikker som vi
tenkte hadde for lite
jord samt stod for tett
og vi plantet de om.
Sitat barna:
«Oj Marielle, skjekk
den rota! Den va
stor»
-hvorfor tror du den
har så stor rot da?
«det e førdi den ska
væks seg kjempestor»

Skarvan og måsan planter om uke 26.

Refleksjon
Hjelpespørsmål;
Hva har hendt?
Belyse situasjonen på ulike måter
Hva interesserte barna?
Hvilke læreprosesser ser vi og endring i
kunnskap hos barna?
Hvordan fungerer materialene?
Hvilken voksenrolle inntar jeg/ vi?
Hvordan fungerer organiseringen?
Hva er vår refleksjon?
Hvilken analyse gjør vi oss?
Hvilke konsekvenser blir det for oss
pedagoger (alle som arbeider med
barna)?
Hvordan reflekterer barna over det de
har gjort og dokumentasjonen?
Hvordan får barna medvirke i å finne
veien videre?

Dato: 24.06.20
og skarver- marielle

Refleksjon etter omplantingen med noen måser

Barna har en helt klar tanke på hvorfor vi må plante om solsikkene, det
er fordi de trenger med vann og sol.
Det ble gjort en interessant oppdagelse mens vi plantet om. Røttene var
forskjellige. Noen solsikker hadde kjempestore røtter mens andre hadde
små.
Hvorfor har solsikkene forskjellig størrelse på røtter egentlig?
Vi plantet på altanen på morgenen, det ble veldig fort varmt der oppe så
vi skulle nok ha plantet i skyggen for å holde ut, og interessen oppe hos
barna.

Iscenesetting av aktivitet (basert på årets fokusområde)
Skapende aktivitet uke 26. 24.06.20. måser og skarver.
Jeg tenker å ordne til en maleaktivitet hvor vi maler solsikken som skal stå alene hele sommeren. Jeg
ønsker å få fram barnas tanker om den «ensomme» solsikken. For å få mer fokus på solsikkas
betydning i dette prosjektet.
Jeg tar med meg 4 barn på denne aktiviteten, jeg tenker det er nok for å klare å holde refleksjonene i
gang, samt å dokumentere hva barna sier/gjør.
Jeg ordner klart til aktiviteten på forhånd. Ettersom solsikken «bor» på altanen velger jeg å ha
aktiviteten der. Vi er 17 barn ute, så de andre voksne må være litt obs på at ingen andre barn
forstyrrer oss i selve prosessen.
-Marielle.

Solsikka som
skal stå
alene.24.06.20
Vi startet med å snakke om solsikka
som skal være alene i sommer.

«søskenan mine vil
ikke vær i lamme
meg»
«da må du sei det
med mammaen din
så ordn ho opp»
«nei, ho mamma har
ikke tid».

Sitat barna:

«Solsikka kan ikke
snakk eller skrik»

«den lik å vær aleina, eg e aleina når
eg ikke har nån å lek med»

«ja om den skrik så ha
det rent vann ut»

«da må du spør nån om å vær i
lamme deg»

«den kan vær glad.
Den e glad når den e
alleina».

«det e ikke bra å vær alleina.»

Vi maler og studerer
solsikka som er
alene.
«den har litt ovale
blad den der, e det
ikke oval det heit?»

Ulike utrykk kommer
på papiret.
Eyerusalem var
opptatt av selve
bladet, mens Olav var
opptatt av at bladet
hadde en stilk før
selve bladet kom ( se
bilde øverst til
venstre)

Vi maler solsikka, 4 måser og skarver.
24.06.20

Nedenfor mo bo service senter har vi fått
solsikker på plass. Uke 25 og 26
Barna har fått plantet solsikkene I kassa der og vi
har hengt opp dokumentasjon fra både barnehagen
og sos barnebyer.
Vi ser at det setter spor allerede da en I personalet
har sett at flere har lagt ut bilde av dette på sosiale
medier ☺
Vi vanner og følger med på utviklingen ☺

Denne aktiviteten
ble gjort på tvers av
gruppene i utetida.
3-6 åringer. De fikk i
oppdrag å male
solsikker.
Mange ulike og
flotte utrykk ☺

Maler solsikker ute. 29.06.20

Fargelegging av solsikken. 30.06.20
«vi kan bruk de fargan vi vil, før sosikken har
førskjellige farga på seg»
Det var barn fra 3 til 6 år som fargela sammen. Det
ble sagt gjentatte ganger at solsikka har forskjellige
farger. Aktiviteten ble klagjort på forhånd. Det ble
prosjektert opp et bilde av ei gul solsikke på lerret.
Det ble brukt blyant og tusj. Barna fikk selv velge
fritt.
Solsikkene ble klippet ut og laminert og hengt
rundt om på gjerde I hele barnehagen.

Gjødsling av solsikkene 01.07.20.
“ka gjør du Marielle?” Eg ska gjødsel solsikken, vil
du værme? “NEI ÆRSJ! Det e jo giftig, I allefall før
oss menneskan, men ikke blomstern.” sa Olav 5 år
og syklet videre.
Det kom flere barn til å ble med på gjødslinga.
Vi dro å så på de I hagen som ikke skal ha vann eller
gjødsel.
“oj se, den va søt, men den va dau”.
Tror dere solsikkene er glad uten vann og gjødsel?
“njæ”
Enn vi mennesker da, er vi glad uten?
“nei, då bi vi sur” “ja også bi vi dau”.

Hagen 01.07.20
I hagen oppdager vi at en av kassene som solsikkene står i er fylt
opp med vann.
Voksen: Oj, ka har skjedd?
Agnes: «det der va ikke lurt!». «se der, ( agnes peker på takrenna og
lager en rask bevegelse med fingrene) svoooojsh så kommer det
masse vann ut»
Ida og Agnes er helt enige om at det var alt for mye vann til
solsikkene. Det var litt morsomt også for de minste solsikkene lå
liksom å svømte oppi kassa. Men vi ble enige om at vi måtte tømme
ut vannet og sette kassa et annet sted enn under takrenna!

Refleksjon
Hjelpespørsmål;
Hva har hendt?
Belyse situasjonen på ulike måter
Hva interesserte barna?

Dato:

01.07.20

«Tema»;tegning og gjødsling.

Under tegne aktiviteten var det gjentagende at barna var opptatt av at
en kunne tegne solsikka i den fargen en ville fordi ei solsikke hadde ulike
farger. Flere så også at solsikka har ulike nyanser av gul, slik at deler av
solsikka ble farget med orange og resten gul. Dette med ulikhet er
virkelig noe som kommer fram i solsikka som vi kan jobbe videre med
sammen med barna, vi er jo også ulike, men like inni. Gjelder det det
samme for solsikka?

Hvilke læreprosesser ser vi og endring i
kunnskap hos barna?
Hvordan fungerer materialene?
Hvilken voksenrolle inntar jeg/ vi?
Hvordan fungerer organiseringen?
Hva er vår refleksjon?
Hvilken analyse gjør vi oss?
Hvilke konsekvenser blir det for oss
pedagoger (alle som arbeider med
barna)?
Hvordan reflekterer barna over det de
har gjort og dokumentasjonen?
Hvordan får barna medvirke i å finne
veien videre?

Gjødsling: interessant kommentar fra Olav at det er giftig for mennesker
men ikke blomster. Dette er noe vi kan ta tak i å reflektere sammen med
barna.
▪ Hvordan kan noe være giftig for mennesker men som gjør blomster
sterke?
▪hva er gift, blir vi syke?
▪Hva tror dere kan være giftig for blomster da?
Marielle.

09.07.20. Vi har vært å sjekka hvordan det star til med forskningsplantene våre. “den har voksa, men
den andre søv. Det e jo heilt tomt I potta der! Den e jo død”.

09.07.20

Hvor er alle biene og humlene? Vi prøver å kaste utover litt sukkervann for å lokke de til barnehagen vår.

14.07.20.
Vi studerer solsikkenes utvikling. Vi ser at solsikkene
ser forskjellig ut.
«sjå på den der, den har rød stamme»
«den der e større enn den andre»
Vi snakket om at vi mennesker ser ulike ut, vi har alle
ulik farge på huden, håret og øynene, vi har til og med
ulik farge på neglene. Men inni er vi lik, alle har hjerte,
hjerne og lunger. Og alle mennesker tisser og bæsjer.
Jeg ga barna i oppdrag å ta bilde av det de syntes var
forskjellig. «nån e stor og nån e enda små» «enn de
der, dem har lysegrønt på seg» «enn den der da, den
har masse rødt på seg».
Jeg spør: Blir det ulike blomster ettersom de er så
forskjellige. «nei, alle bi solsikke fordet om de ser
forskjellig ut»
Tror dere solsikkene merker at de er forskjellige?
«Nei»
Helt på tampen sier Ida: «veitu Marielle at fordeom
føran vi plant e kjempestor så kan blomstern bi
pitteliten».

17.07.20.
I fruktstunda på
mandag var det noen
som sa at bier og
humler liker
bananskall. Så vi har
derfor lagt det I
biehotellene.
Sitat fra radoslav I
etterkant:
“vi har lagt bananskall inni der før at det
e sånn mat som dem lik”
“humlen og bien veit ikke at dem ska bo
der enno”

«Solsikkan har vokst slik som oss, og
da bi klean vårres førr små»
23.7.20
Vi studerte solsikkene våre, og så at noen hadde tippet. Da vi tok dem
opp så vi at røttene stakk ut av potta. Vi begynte å studere jorda, og så
at de hadde lite jord i pottene. Da vi tok ut en solsikke ut av potta si var
det nesten bare røtter der det skulle være jord.
Solsikkene var også litt slappe. Barnas reaksjoner var raskt at den trengte
vann og sol. Vi reflekterte sammen om hva som hadde skjedd, og barna
kom frem til at det var fordi solsikkene hadde vokst at det nå nesten ikke
var jord igjen. Da ble det spilt inn om at kanskje var med solsikkene som
med oss at skoene våre ble trange når vi vokser, og at blomsterpotta var
blitt for trang for solsikken.
Vi ble enige om at solsikkene trenger mer jord, og da ble det til at vi
matte plante om solsikkene i større kar med mer jord.

«De e jo små, mindre enn de
andre. Kanskje vi må putt
meitemark i jorda slik at de kan
lag jord slik at de kan voks meir»

Solsikkene våre vokser forskjellig – vi ser at de har ulik mengde
jord. Kan det ha betydning for hvordan solsikkene vokser?

Solsikkene får støttepinner fordi de har blitt så lange
at de har begynt å legge seg

Refleksjon
Hjelpespørsmål;
Hva har hendt?
Belyse situasjonen på ulike måter
Hva interesserte barna?
Hvilke læreprosesser ser vi og endring i
kunnskap hos barna?
Hvordan fungerer materialene?
Hvilken voksenrolle inntar jeg/ vi?
Hvordan fungerer organiseringen?
Hva er vår refleksjon?
Hvilken analyse gjør vi oss?
Hvilke konsekvenser blir det for oss
pedagoger (alle som arbeider med
barna)?
Hvordan reflekterer barna over det de
har gjort og dokumentasjonen?
Hvordan får barna medvirke i å finne
veien videre?

Dato:23.7.20

«Tema»; solsikker, jord og voksested

Vi opplever at barna kobler at solsikken trenger sol og vann for å vokse
seg stor og kraftig. De har ikke samme opplevelsen av at de trenger nok
jord for å vokse seg kraftig. I denne uken har vi hatt fokus på at
solsikkene våre ikke ser ut til å trives så godt lenger. De henger fort med
bladene, noen legger seg og noen henger med hodet. Når barna ser
disse solsikkene så er det et tegn på at de er trøtte og vil sove. Da de ble
spurt om hvordan de ser at de sover så er forklaringen at de henger med
hodet (øverste del av blomsten)

-Hvordan skal vi få barna til å oppdage at jord har en betydning for
hvordan solsikken har det? At den trenger næring fra jorden, noe som
er en kunnskap vi voksne har?
Vi opplever at ved at vi tok av flere potter og så at de hadde lite jord så
oppdaget barna at de hadde lite jord å vokse i. Vi gikk også ned til
solsikkene ved Servicesenteret, og de var blitt veldig store og kraftige. Da
vi kom tilbake til barnehagen og studerte plantene her og så noen som
var mye mindre så reflekterte barna seg frem til at det var fordi de
hadde forlite jord. Barna mente at vi måtte finne meitemarker som vi
kunne ta i jorda slik at de kunne lage mer jord. Vi ble også enige om at vi
kunne hjelpe meitemarkene med å gi plantene mer jord slik at de kunne
bli større.

Hva har skjedd med
solsikkene som ligger??(uke
31)
Dem som ligg nede, dem søv.
“Dem e søveblomster”.
“Eller kanskje dem e litt sliten? Fordi da legg dem seg ned for
å kvil seg. Kanskje dem bare våkna litt for tidlig”?
Hvordan er det å være sulten og tørst, spør vi barna?
“Da bi man grinat og da må ha mat”
“Eg e kjempesterk når eg e sulten”.
“ Eg bi sur og får ondt I magen når eg bi sulten”.

Alfred og Radoslav – uke 31
- Vi var på vannerunde rundt I hele
barnehagen, Menighetshagen og utenfor
Åpen barnehage. Da vi kom til
servicesenteret utbryter de;
- - “Se- solsikkene her nede har blitt enda
større enn oss!!

- “Og da andre solsikkene I barnehagen var
bare mindre enn oss”.
- “ Men nån va like store”.

Daglig / ukentlig refleksjon – danner grunnlag for ukeplanlegging og videre arbeid- uke 31
Observasjon; hva gjør barna
• Vi er på vannerunde. Emma og
Kristina har første dag i bhg etter
ferien, i likhet med meg Marthe
som er med de på runde.
Da vi kommer i Menighetshagen
utbryter de; «Se på dem her, de har
det dårlig». « De har bitt nesten borte
i gresset».
• Barna er opptatte av de solsikkene
som ligger nede på bakken. Hva
har skjedd med de? Søv dem eller
bare slapp dem av? E dem bare
sliten? Kanskje dem våkna litt for
tidlig?
Eller dem har ikke fått vann.
• Barna måler seg selv og kroppen
sin med solsikkene.

Hva kan dette handle om (tolkning)

Hva mer kan vi gjøre videre?
Trenger vi å tilføre/endre aktiviteten/miljøet?

Ser de tydelig forskjell på størrelsen
fordi vi inspiserer alle på samme
runde? Så da blir det så
sammenlignbart? Tenker de at de har
det dårlig fordi vi ikke har passet på?
Har barna egentlig nok kjennskap til
at noen skal kun få regnvann, stå i
skyggen og i sola o.l??

• Spor videre: Hva er det som får
dem til å utbryte dette?
• Hvilke tanker har de om hvordan
det har blitt slik og hvordan de kan
få det bedre?
• Se på jordens betydning for
solsikkene? Se undringer SOSbarnebyer facebookside sammen
med barna?

De solsikkene som ligger ned skiller
seg veldig ut fra de andre. Det virker
som de viser omsorg for de?
Besjeling- gir blomsten menneskelige
følelser og evner.
Barn som tar utgangspunkt i egen
kropp for å forholde seg til
omgivelsene

Spinne videre med refleksjoner med
barna på dette med hva solsikken
føler og hvordan de har det og
sammenligne med seg selv og hva vi
og solsikka trenger for å ha det bra.
Måle oss mer med flere solsikker av
de ulike typene. Markere dette på
veggen ved solsikkene.

3.AUGUST KOMMER OLAV TILBAKE TIL BARNEHAGEN ETTER SOMMERFERIE.
"Ka i all verden har skjedd med solsikken? Den her har jo vørte like høg som meg!!
Eller e den høgere?
Alfred. Som har vært i barnehagen noen uker kommenterer; "Den e no litt høger enn
deg ja".

Skapende aktivitet
uke 32
•

Vi studerer bilder av solsikker på lerret via ipad som vi
styrer. Vi kommer over Van Goghs bilde ".Sunflower" og
finner flere bilder som er lagd etter inspirasjon av det.
Barna finner til slutt noen bilder som andre barn har lagd
som de vil se etter når de tegner.

•

Joel er opptatt av at solsikken hans har ulike farger på
bladene, og sier at det tror han noen av de ekte solsikkene
ute kommer til å ha også.

•

Kristina og Radoslav tegner sola med på bildet – fordi
solsikkene trenger sol.

•

Lila sier hun må ha blå. Er det himmelen hun tenker på?
Eller fordi bakgrunnen på Van Goghs bilde er blått?

Solsikkene våre har begynt å
blomstre. Vi har tegnet og
malt solsikker tidligere men
da med inspirasjon fra bilder.
Nå legger vi til rette for å få
uttrykke seg ved hjelp av
vannfarger og med
inspirasjon fra levende
solsikker.
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Observasjon; hva gjør barna

De venter på tur for å male. Lila
starter med å male. Hun tar først gul
maling og lager en sirkel før hun fyller
den med gul maling. Tar så grønn
maling og maler stødig en vertikal
strek som hun setter to grønne
streker ut fra. Hun tar så rød maling
og lager streker ut fra den gule
sirkelen. Hun stopper så og ser på
maleriet sitt. Jeg spør om hun er
ferdig og det bekrefter hun.
Agnes kommer etterpå. Hun har sett
på Lila som malte. Agnes starter på
samme måte som Lila. Hun blander
fargene litt mer, og studerer penselen
for hver gang hun tar farge. Det blir to
ganske like bilder i uforming, men
med litt ulike farger. Suad tar sin egen
retning. Da Lila ser dette så går hun

Hva kan dette handle om (tolkning)

Hva mer kan vi gjøre videre?
Trenger vi å tilføre/endre aktiviteten/miljøet?

Da vi starter med malingen viser jeg
dem solsikkene og gir dem et
oppdrag om å male dem. Lila sier:
Male blomster. Det kan virke som hun
har laget seg et skjema for hvordan
en blomst skal se ut, og følger det
skjemaet. Med Agnes kan det virker
som hun kopierer en venninne for å
få til oppdraget som hun skal løse.
Suad er mer løsrevet og har egne
tanker om hvordan den skal se ut.
Hun uter også mer motstand mot sin
venninne.

Vi kan ta dette videre med å prøve å
lage et felles bilde de tre jentene.
Hvordan vil de løse det? Vi kan også
bruke andre malingstyper enn
vannfarger.
Hvordan vil bildet bli med flere
kunstnere?

HØYDEMÅLING- UKE 35
ER GIGANTEUS BLITT LIKE STOR SOM HAN FRODE NO? JAMMEN,DET HADDE DEN.
MEN- FRODE ER FORTSATT STØRRE NÅR HAN STREKKER OPP HENDENE

"Sjå,eg e mindre enn Gigantusn. Men eg
e i vertfall større enn de her!" (Sunspot)

Humlefilm fra Solsikkehagen vår
Dato: 26.08.20
“Den tar nektar”
“Humlen smak med føttern sine”
“Den e dø – nei den e ikke dø dem hold seg fast så den ikke ska
flyg vekk”
“Der e humla sin snabel – den bruk snabeln til å sug nektar”
“Humla tar nectar til huset sitt og lag honing”
“Den gir honning til honningbutikken”
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Observasjon; hva gjør barna

Vi ser på en film av en humle som er
på en av solsikkene våre.
Barna utrbryter straks «Den tar
nektar» De snakker om hvordan
humlene smaker på nektaren og at
den lager honning. De er også opptatt
av at den tar honningen til huset sitt.
Vi ser på filmen en gang til og stopper
litt opp ved bilder. Da oppdager de
snabelen til humla som de forteller
den bruker til å suge nektar med.
Barna sitter sammen og formidler det
de ser til hverandre.
De bemerker også at den står helt
stille, og en sier den da er død, mens
andre mener den er stille fordi den
holder seg fast for ikke å fly avgårde.

Hva kan dette handle om (tolkning)

Hva mer kan vi gjøre videre?
Trenger vi å tilføre/endre aktiviteten/miljøet?

Det virker som at de deler
kunnskapen sin med hverandre når
de sitter sammen og ser på filmen.
De har mye kunnskap om humler, at
de bor et sted og at humler/ bier
lager honning

Vi har et område i barnehagen med
to insektshotell og blomster som er
insekts og bievennlige. Her er det lite
aktivitet. Kanskje vi skulle bygd
humlehotell som vi setter opp
vedsiden av solsikkene?
Bør vi gi ungene enda mer kunnskap
om hvordan livet til insekter, humler
og bier er og hvorfor vi må ta vare på
dem? Da får de kanskje enda større
forståelse for naturen og hvorfor vi
må ta vare på den?

SE ALLE DE VAKRE SOLSIKKENE SOM HAR BLOMSTRET.
SÅ UNIKE- OG SÅ ULIKE.
DE ER FORSKJELLIGE AKKURAT SOM OSS. NOEN ER LANGE, NOEN ER KORTE. NOEN
BLOMSTRET FORT. ANDRE BRUKTE MER TID. DE HAR FORSKJELLIGE FARGER. LUKTER
DE ULIKT? HVA ER DET SOM GJØR AT DE BLIR SÅ ULIKE? OG HVA ER LIKT FOR DE ALLE?

Dokumentasjon (sitater, tanker, bilder/film fra gjennomføringen/imellom) Dato:
27.08.20
Ka ser dokk på bildan?
«De e blomster» «Alle e fin» «Eg veit at dem heita Solsikka» «Sola lar dem voks» «Tar vi masse
vann så voks dem mye» «Hvis det bi sol og regn bi det regnbue som gjør at dem voks enda
høyere»
Alle e solsikka – e dem alle like?

«den e lilla», «den e rød», «og den e rød og den e rød»
Alle e solsikka – men e det rart at dem da e ulik?
«Sol og regn lag dem i forskjellige farga. Regnet gjør at det røde fær bort og at de bi gult»

“Sol og regn lag dem til forskjellige farga. Regnet tar bort det røde sånn at dem bi gul”
27.08.20
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Observasjon; hva gjør barna

Bilder som er tatt av solsikkene ute i
barnehagen er lagt på gulvet. Vi
setter oss ned for å se på dem. De
snakker om at det er solsikker, hva de
trenger for å vokse og at regnbuen
har noe å si for hvordan de vokser.
Jeg forsøker å få dem over på
ulikheter – da snakker de om de ulike
fargene og om at sola og regnet lager
fargene på solsikkene. De peker og
forteller ut fra bildene. Tilslutt peker
Eric ut hvilke blomster som er jenter
og gutter. Han mener de gule er
gutter og de med rødfarger er jenter.
Prøver å koble det opp mot at vi er
forskjellige, og det er da koblingene
opp mot farge og jenter/gutter.

Hva kan dette handle om (tolkning)

Hva mer kan vi gjøre videre?
Trenger vi å tilføre/endre aktiviteten/miljøet?

Tenker de prøver å koble den
kunnskapen de har om solsikker opp
mot bildene de ser, og at de har ulike
farger. Tydelig at det er veldig visuelt
denne gangen med flate bilder, og da
er det fargene som er tydeligst. Da vi
ser på oss mennesker er det
øyenfarge og gutt/jente som kommer
først under ulikhetene.

Vi kan se mer på ulikhetene ute på
de fysiske blomstene. Da kommer
flere ulikheter tydeligere frem. Vi kan
koble vår høyde opp mot at vi er
forskjellige og vår øyen og hårfarge.

Vi må finne en kobling opp mot SOS
barnebyer

VI VANNER OG PASSER PÅ SOLSIKKENE
NÅ BLOMSTRER DE VED SERVICESENTERET OGSÅ. VI MÅ LUKTE PÅ DE.
HVA LUKTER EGENTLIG SOLSIKKENE??

HVA LUKTER SOLSIKKENE?
EG SYNS DE LUKTA GODTERI! NEI,DE LOKT SOKKER.

SKARVAN HAR
SOLSIKKESAMLING 01.09
VI LEGGER UTOVER GULVET ALLE BILDENE AV SOLSIKKENE
VÅRE SOM VI HAR DYRKA SELV I BARNEHAGEN VÅR. HVA ER
LIKHETEN MELLOM DE ? OG HVA ER ULIKT? KAN VI
SAMMENLIGNE OSS SELV MED SOLSIKKENE?
HVA TRENGER VI FOR Å VOKSE ? OG HVA TRENGER
SOLSIKKENE?

HVORDAN ER VI LIKE? OG HVORDAN ER VI ULIKE?
TENK AT DET FINNES BARE AKKURAT 1 AV AKKURAT DEG I
HELE VERDEN.

BARNAS TANKER OM SOLSIKKENE OG SEG SELV
SOLSIKKEN E FORSKJELLIG FORDI DEM HAR FORSKJELLIGE FRØ. DET E 2 SOM E LIK. DEN EINE E ROSA, EN E
GUL, EN E RØD , EN SVART OG EN GUL.
SOLSIKKEN HAR FRØ INNI SEG. DET HAR IKKE DEM ANDRE BLOMSTERN.
DEM E LITEN OG E LITT LIKENS FØR DEM VOKS OPP. MEN SÅ BI DEM FORSKJELLIG.
EG SYNS DEM SKA HEITA SOLSIKKEDRONNING, SOLSIKKEFRØ, SUPERHELTSTORESØSTER, SOFOA , SOLVEIG
ELLER SUPERHELTGUTTEN.
NÅN SOLSIKKE E KVELDSBLOMSTER. DEM VÅKN OG SÅ DANS DEM NÅR DET E KVELD. NÅR DET E DAG OG
MORRA SÅ FÆR DEM TILBAKE I JORDA IGJEN.
VI HAR VÆRT FRØA I MAGEN. DET E FORSKJELLIGE BABYA SOM KOMMER UT AV MAGEN TIL MOREN. DEM VEIT
IKKE KEM DEM E ELLER KEM DEM FÅR. DEM HAR FORSKJELLIG HÅR OG ØYA.
VI OG SOLSIKKEN E FORSKJELLIG. INGEN E LIKENS FAKTISK.
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Observasjon; hva sier barna

Hva kan dette handle om (tolkning)

Hva mer kan vi gjøre videre?
Trenger vi å tilføre/endre aktiviteten/miljøet?

Barna begynner umiddelbart å
Identifisering? Er det slik at de
sammenligne fargene på solsikkene.
sammenligner seg med solsikkene?
Og peker på at 1 er rosa og 1 er rød ,
1 er oransje, 1 er gul. De begynner å
peke ut sin favoritt. Eg lik den her og
eg lik den her. Eg laga den der.
De gir nesten samtlige jentenavn.

Dypdykke mer i dette ifh til oss
mennesker og solsikkene. Og knytte
dette opp mot SOS – barnebyer. Hva
trenger vi for å leve ? Og hva er
rettighetene våre?

Nån av menneskan e brun og nån e
lys. Vi har forskjellig hårfarge og
øyefarge.
Vi og solsikken e forskjellig. Ingen e
likens.
Dem e litt liten og litt lik før dem
kommer opp. Men så bi dem ikke
likens.

Reflektere videre om dette?
Hvordan?

Farger og ulike farger. Er det det som
er mest konkret og lettest å
sammenligne både med oss
mennesker og solsikkene?

Refleksjon
Hjelpespørsmål;
Hva har hendt?
Belyse situasjonen på ulike måter
Hva interesserte barna?
Hvilke læreprosesser ser vi og endring i
kunnskap hos barna?
Hvordan fungerer materialene?
Hvilken voksenrolle inntar jeg/ vi?
Hvordan fungerer organiseringen?
Hva er vår refleksjon?
Hvilken analyse gjør vi oss?
Hvilke konsekvenser blir det for oss
pedagoger (alle som arbeider med
barna)?
Hvordan reflekterer barna over det de
har gjort og dokumentasjonen?
Hvordan får barna medvirke i å finne
veien videre?

Dato: 14.9.20

«Tema»; refleksjon måsan

Vi har introdusert, via at vi jobber med det sosiale samspillet i gruppa,
barns rettigheter. Vi har snakket om de ulike rettighetene, og vi har lest
to bøker med Karsten og Petra fra SOS barnebyer.
Vi ser/ hører at barna er interessert i rettighetene, men at vi ikke har
greid å koble det godt nok opp mot solsikkeprosjektet. Hvordan skal vi
greie det?
-Vi voksne må lære oss mer om SOS barnebyer
- Bruke appen og materiellet der mer – få en introduksjon i forhold til
SOS barnebyer
- Koble vår omsorg for solsikkene mot omsorgen som vi mennesker
trenger

Tiltak;
-ta runden rundt i mindre grupper for å se på de ulike solsikkene – de
som har fått omsorg og de som ikke har fått omsorg.
-koble det mot å ha noen som bryr seg om en

-Se på materiell fra andre deler av verden via SOS – barnebyer

Refleksjon
Hjelpespørsmål;
Hva har hendt?
Belyse situasjonen på ulike måter
Hva interesserte barna?
Hvilke læreprosesser ser vi og endring i
kunnskap hos barna?
Hvordan fungerer materialene?
Hvilken voksenrolle inntar jeg/ vi?
Hvordan fungerer organiseringen?
Hva er vår refleksjon?
Hvilken analyse gjør vi oss?
Hvilke konsekvenser blir det for oss
pedagoger (alle som arbeider med
barna)?
Hvordan reflekterer barna over det de
har gjort og dokumentasjonen?
Hvordan får barna medvirke i å finne
veien videre?

Dato: 14.9.20

«Tema»; Måsan

-Ta tak i de landene som barna i vår gruppe kommer fra og se på
ulikhetene mellom disse og her vi bor nå.

Overgangen fra utforskningen og arbeidet med selve solsikkene til å snu
det mot ulikheter mellom mennesker, SOS barnebyer og barns
rettigheter ble litt vanskelig. Kan det ha med at det vi jobber med nå er
mindre konkret og mer abstrakt enn utforskningen av solsikkene?
Delen med å glede andre har vært mer konkret. Det synd at vi ikke har
fått laget kort for å ha på blomstene.
Været har gjort at blomstrene sturer, og ble fortere stygg slik at det er
mindre å bruke for å glede andre. Hvem kan vi glede denne uken; Mo Bo
og Servicesenter, Sentrumsgården og Talvikparken.

Veien videre
(på bakgrunn av refleksjonene)
Hjelpespørsmål;
Hva interesserer barna nå?
Hvilke elementer fenger?
Har vi sett alle barna i prosjektet?
Hva skal vi gå videre med?
Trenger vi ny kunnskap eller
materialer?
Hva vil vi tilby barna?
Hva skal vi dokumentere?
Hvordan skal vi dokumentere?

Hvem skal utføre dokumentasjonen?
Hvordan skal vi ta prosjektet/
dokumentasjonen tilbake til barna?
Hva skal evt synliggjøres?

I uke 38 jobber vi med;
- Vi gir blomster til eldresentrene – å glede andre – lag kort torsdag
- henge opp rettighetstreet - ved kjøkkendøra – ta ut
dokumentasjonsbilder
- ta en runde rundt for å se på solsikkene – snakke om dem –
tirsdag
- bake solsikkeboller - onsdag -

Vi gleder andre
Denne uken har vi gledet de eldre ved
Mo Bo og Servicesenter,
Sentrumsgården og Talvikparken
bosenter med solsikkebuketter.

Der skulle bukettene settes i
fellesrommene slik at alle beboerne
kunne ha glede av dem mens de drakk
kaffe sammen.
Vi avtalte med Sentrumsgården at vi
skulle får til noen flere treffpunkt der
barna og beboerne kunne treffes. Så
litt senere I høst vil vi dra dit på besøk.

Solsikkeprosjektet vårt har nå tatt en ny vending. Vi har gjennom
sommeren forsket på hva som måtte til for å få frodige solsikker.
Vi undersøkte frøene, plantet, vannet, gjødslet, plantet om,
målte lengder og støttet dem opp. Vi har registrert hvilket vær vi
har hatt, og vi har passet på at de sto i solveggen. Nå har høsten
kommet, og solsikkene har visnet. Vi fikk gledet noen før
solsikkesesongen var over.

Solsikkeprosjektet

Solsikkeprosjektet har vært og er en del av et samarbeid med
SOS barnebyer. Vi har nå dreid prosjektet mot å bli kjent med
SOS barnebyer, barns rettigheter og å bli kjent med andre land i
verden. I høst vil detter være fokuset vårt, og vi vil se nærmere
på alle de ulike nasjonene som vi har i vår gruppe. I gruppa vår
er 10 ulike nasjoner representert inkludert Norge hvor alle har
tilhørighet. Vi har hengt opp flagg på et verdenskart, og det var
spennende å se hvor alle kom fra.

SOLSIKKELOVEN
Vi er begynt å se på hva SOS barnebyer er
sammen med at vi jobber med barns
rettigheter. Denne organisasjonen jobber med
å sikre barns rettigheter der de bor.

Da vi så på dette kom det opp en solsikkelov
som vi synes var fin. Vi har laget en plakat med
den og snakket litt om denne loven.
Vi kommer til å se nærmere på hva det betyr
det som star der, og finne ut sammen med
barna hva vi kan gjøre for å hjelpe andre.

Her kommer vi ifra

Vi baker
solsikkeboller.
Fra solsikken får vi også noe vi kan bruke. Vi
har sett at humler og bier er veldig glade I
solsikker, men vi mennesker kan også spise
solsikkefrø. Frø ble studert før de kom I deigen,
og vi koste oss med solsikkeboller til lunsj på
onsdag.
På onsdager fremover vil vi lage mat fra ulike
verdenshjørner.

•

ørre

BARNAS TANKER OM SEG SELV OG
SOLSIKKENE
SOLSIKKEN E FORSKJELLIG FORDI DEM HAR FORSKJELLIGE FRØ. DET E 2 SOM
E LIK. DEN EINE E ROSA, EN E GUL, EN E RØD , EN SVART OG EN
GUL.
SOLSIKKEN HAR FRØ INNI SEG. DET HAR IKKE DEM ANDRE BLOMSTERN.
DEM
E LITEN OG E LITT LIKENS FØR DEM VOKS OPP. MEN SÅ BI DEM FORSKJELLIG.
EG SYNS DEM SKA HEITA SOLSIKKEDRONNING, SOLSIKKEFRØ, SUPERHELTSTORESØSTER, SOFiA , SOLVEIG
ELLER SUPERHELTGUTTEN.
NÅN SOLSIKKE E KVELDSBLOMSTER. DEM VÅKN OG SÅ DANS DEM NÅR DET E KVELD. NÅR DET E DAG
OG
MORRA SÅ FÆR DEM TILBAKE I
JORDA IGJEN.
VI HAR VÆRT FRØA I MAGEN. DET
E FORSKJELLIGE BABYA SOM KOMMER UT AV MAGEN TIL MOREN. DEM VEIT IKKE KEM DEM E ELLER
KEM
DEM FÅR. DEM HAR FORSKJELLIG HÅR OG ØYA.
VI OG SOLSIKKEN E FORSKJELLIG. INGEN E LIKENS FAKTISK.
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Iscenesetting av aktivitet (basert på årets fokusområde)
Dette arket er ment til å beskrive den aktiviteten man setter i gang i prosessen før man har
landet på et prosjekt/en fordypning. Her skriver man en begrunnelse for hvorfor man velger å gå
i gang med akkurat denne aktiviteten

Refleksjon
Hjelpespørsmål;
Hva har hendt?
Belyse situasjonen på ulike måter
Hva interesserte barna?
Hvilke læreprosesser ser vi og endring i
kunnskap hos barna?

Dato:

«Tema»;

Skjemaet brukes primært når man har refleksjonstreff.
Hjelpespørsmålene er ment som en hjelp for å få i gang en refleksjon
over det som er gjort siden forrige refleksjonstreff, og med utgangspunkt
i den dokumentasjonen som er lagt inn i fokusplanen siden sist.
Det er ikke ment at man skal benytte alle spørsmålene hver gang, vurder
fra gang til gang hvilke spørsmål som er hensiktsmessig å stille seg.

Hvordan fungerer materialene?
Hvilken voksenrolle inntar jeg/ vi?
Hvordan fungerer organiseringen?
Hva er vår refleksjon?
Hvilken analyse gjør vi oss?
Hvilke konsekvenser blir det for oss
pedagoger (alle som arbeider med
barna)?
Hvordan reflekterer barna over det de
har gjort og dokumentasjonen?
Hvordan får barna medvirke i å finne
veien videre?

Det vil bli foretatt en revisjon av dette og det neste lysbilde i løpet av
våren. (Refleksjon og veien videre)

Veien videre
(på bakgrunn av refleksjonene)
Hjelpespørsmål;
Hva interesserer barna nå?
Hvilke elementer fenger?
Har vi sett alle barna i prosjektet?
Hva skal vi gå videre med?
Trenger vi ny kunnskap eller
materialer?
Hva vil vi tilby barna?
Hva skal vi dokumentere?
Hvordan skal vi dokumentere?

Hvem skal utføre dokumentasjonen?
Hvordan skal vi ta prosjektet/
dokumentasjonen tilbake til barna?
Hva skal evt synliggjøres?

Etter å først og ha reflektert over det som skjedde i
prosjekttiden og/ eller i mellomperioden, benytter man dette
arket til planlegge veien videre.

Spørsmålene er en hjelp for å planlegge veien videre, vurder
fra gang til gang hvilke spørsmål som er hensiktsmessig å
stille.
Her skal det også gjøres en del avklaringer, for eksempel, hva
skal dokumenteres og hvem skal gjøre det.
Plan legges for neste uke, enten her eller i en ukeplan som
dere har i permen eller opphengt på avdelingen.

