
Temaplan for oktober. 

Vi vil arbeide med eventyret om de «Tre bukkene bruse» med de eldste barna. 

Vi skal også lese «Historien om Nordavinden» sammen. 

 

Eventyr Sanger Rim/regler Aktivitet 

«De tre bukkene 
bruse»  

Bukkene bruse 
sangen 

Bukkene bruse som 
var lei av å trippe 

Leke / dramatisere 
eventyret. 

Historien om 
Nordavinden 

Alle killebukkene. 
 
Høsten Kommer 
  

 Formingsaktivitet der 
vi skal male, lage 
bukker og troll. 

 

                   

De tre bukkene bruse 

 

 

Historien om nordavinden 

 

 

BUKKENE BRUSE- SANG  

 

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! 

 

           ALLE KILLEBUKKENE  

               

               Alle killebukkene på haugen sprang 

               spurte om (Eden) var hjemme 

               Mamma'n til (Eden) hun svarte (NEI) 

               Og alle Killebukkene ble så lei 

 

               Alle killebukkene på haugen sprang 

               spurte om (Emilie) var hjemme 

               Mamma'n til (Emilie) hun svarte (JA) 

               Og alle Killebukkene ble så glad 

 

Alle killebukkene på haugen sprang 

spurte om (Arlo) var hjemme 

Mamma'n til (Arlo) hun svarte (NEI) 

Og alle Killebukkene ble så lei 

 

Å jeg vet en seter 

Å jeg vet en seter med så mange gjeter 

Noen har en bjelle når de går i fjelle' 

Gjetene de springer, bjellene de klinger 

Singe-linge-linge-linge, lang-lang-lang 

Horn i toppen, ragget på kroppen 

Blakke og svarte og hvite og grå 

Lang i kjaken, skjegg under haken 

Listig og lystig og lett på tå 



BUKKENE BRUSE VAR LEI AV Å TRIPPE! – rim/regle 
 
Bukkene Bruse var lei av å trippe 
og trampe på broen: 
"Å la oss få slippe!" 
 
"Til seters til seters å gjøre oss fete, 
se hvordan vi eser, for mye å ete!" 
 
Og trollet sa:" Flott, det passer meg godt, 
her ute i fossen er det så vått 
 
Så søndag dro trollet til seters i flossen 
mens Bukkene Bruse tok skumbad i fossen! 
 
Ja slik kan et eventyr bli snudd på hodet, 
og snipp snapp og snute 
hvis ingen vil tro det! 

 

 

Høsten kommer (melodi etter Fader Jakob 

 

«Høsten kommer- adjø da sommer 

Takk for sol- takk for lys 

Hør nå suser vinden- stryker deg om kinnen 

Det er høst- det er høst.»  

 

 

 

 

 


