
Fokusplan for: Larvene November 
 

Tema: Bukkene bruse og høsten 
 

Mål:    

• Barna skal bli kjent med preposisjoner som over og under  

• De voksne skal motivere barna til å uttrykke  
seg gjennom musikk, dans og drama 

 

 

Litteratur Nøkkelord Rim og regler Sanger 

De tre bukkene bruse  Liten, mellom, stor  
Over, under  
Bukk, troll  

Regnvær 
Høsten kommer 
 

Bukkene bruse sangen 
Blader faller ned 
 

Forming Lek og aktiviteter Turer Språkleker 

Lage regndråper.                    
Lage troll 

Dramatisere eventyret om de 
tre bukkene bruse 

Turer i nærmiljøet. 
Finne høst tegn 
Undre oss over hva vi finner og 
ser naturen. 
 

Lese grupper 

Kims lek 

  



Bukkene bruse sangen 

Lille bukken Bruse trippet over trollebru. 

«Nå tar jeg deg», sa trollet og var så grom 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.  

 

Mellom bukken Bruse trampet over trollebru. 

«Nå tar jeg deg», sa trollet og var så grom 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.  

 

Store bukken Bruse trampet over trollebru. 

«Nå tar jeg deg», sa trollet og var så grom i hu. 

«Bare kom, jeg stanger deg, jeg er ikke redd for deg!» 

Og pang og pang, det skramlet, og stygge trollet ramlet. 

«AU DA», sa trollet.  

 

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. 

 

 

REGNEVÆR  
 

En er en, og to er to- 

vi hopper i vann, 

vi triller i sand. 

Sikk, sakk. 

Vi drypper på tak, 

tikk, takk, 

det regner i dag. 

Regn, regn, regn. 

Øsende regn, 

pøsende regn. 

Regn, reg, regn, regn. 

Deilig og vått, 

deilig og rått! 

En er en og to er to- 

vi hopper i vann, 

vi triller i sand. 

Sikk, sakk. 

Vi drypper på tak. 

Tikk, takk. 

Det regner i dag. 
 
 
 
 
 


