
Månedsplan for Krøkebærtua april 2021

Tema: Kroppen vår!

Evaluering og informasjon: Nå i mars har vi hatt eventyr som tema på avdelingen. Det eventyret vi 
valgte oss ut var Bukkene Bruse. Dette er et eventyr som barna allerede var kjent med, og derfor var det 
også fint å ha det som eget tema denne måneden. I samlingsstunden har vi fortalt eventyret gjennom bruk 
av konkreter (vi har hatt en egen eventyrkoffert med tre bukker, ei bru, et troll og grønt gress), vi har malt 
eventyret på vinduet og vi har sunget sangen om Bukkene Bruse. 

De tre bukkene Bruse
Lille bukken Bruse trippet over trollebru. Nå tar jeg deg sa trollet og var så grum i hu. Nei og nei, ta ikke meg, jeg er tynn og 

liten jeg! Den som kommer etter, mye mere metter. SÅ GÅ DA, SA TROLLET (sies)

Mellom bukken Bruse trampet over trollebru. Nå tar jeg deg, sa trollet, og var så grum i hu. Nei og nei ta ikke meg, jeg er tynn 
og liten jeg. Den som kommer etter mye mere metter. SÅ GÅ DA, SA TROLLET (sies)

Store bukken Bruse trampet over trollebru. Nå tar jeg deg sa trollet og var så grum i hu. Jeg er ikke redd for deg, bare kom jeg 
stanger deg! Og pang og pang det skramlet, stygge trollet ramlet!

Store bukken Bruse stanget trollet ned i vann. Nå går bukken Bruse så gla til setervang. Nå er denne visa slutt, bukkene går ofte 
ut, danser over brua, opp til seterstua!

Det er virkelig gøy å se hvordan barna lever seg inn i eventyr de kjenner om, og som de kan. De er aktive 
og svarer også aktivt på det vi forteller og sier. 

Den 9.mars feiret vi barnehagedagen. I år var temaet «SMÅ STEG FOR KLODEN», og i den anledning 
hadde vi en liten samling om søppelsortering for barna, hvor de selv fikk være med å sortere søppel, og i 
hvilken pose det forskjellige som skulle kastes skulle i. 

Ellers har vi også begynt å forberede oss til påske. Barna har fått lage egen påskepynt som de skal få lov å 
ta med seg hjem når de tar påskeferie. Det er veldig mye fint dere blir å få hjem, og det er moro å se hvor 
stolte barna er over eget produkt. Det er viktig at vi åpner opp til, og lar barna få ta i bruk fantasi, kreativ 
tenkning og skaperglede slik det står skrevet i rammeplanen for barnehagen at vi skal gjøre. 

Til slutt vil vi ønske dere en riktig god påske, og en fin april  

Hilsen Irma, Karine, Marianne og Sara 
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