
Periodeplan for: Pandaene januar og februar 2023 

Tema for perioden: Eventyr («De tre Bukkene Bruse»)       

Språkmål for perioden: Bli kjent med sjangeren eventyr gjennom eventyret «De tre Bukkene Bruse» (Asbjørnsen og Moe). 

Sosialt mål for perioden: Trene på å gå på toalettet og gi uttrykk for sine behov.  

Voksenrollen: Varme, rause voksne som er til stede, støtter og trygger barna. Formidler eventyret variert og benevner korrekt.  

 

Periodens litteratur med 

formidlingsmetoder 

Periodens fokusord Periodens rim/regler Periodens sanger 

 

Vi leser 2 bøker om «De tre Bukkene 

Bruse» dialogisk og tilpasser tekst etter 

alder. Bruker både ulike bilder og figurer 

som ekstra støtte for å konkretisere 

innholdet. Samtaler med barna der de får 

delta aktivt. 

Vi tilrettelegger for lek av eventyret ved at 

barna selv får bruke trefigurene og 

plastfigurene som hører med, brio-bru og 

de grønne kassene etc. Vi tilrettelegger 

også for rollelek. I tillegg synger vi 

eventyret 

gjennom 

«Bukkene Bruse»-

sangen.  

Se på og lytte til 

eventyret på 

digital 

bildebok/lydbok 

 

 

 

   

 

 

Fokusord (ord som skal øves på): 

❖ Mengde: Tallene 1, 2 og 3 

❖ Bukk, bro, troll, foss, vann, øye, nese, horn, 

stange, ull, seter og gress. 

❖ Størrelse: liten, mellom og stor 

❖ Plassering: under og over/oppå 

❖ Motsetninger: Lett og tung 

❖ Farger: grønn, hvit, grå, brun og svart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ «Bukkene Bruse»-sangen 

 

❖ Ellinga, vellinga» 

 

❖ «Et troll» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ «Bukkene Bruse» 

 

❖ «Å jeg vet en seter» 

 

❖ «Blåmann, blåmann bukken min» 

 

❖ «Å, bukken var brokut» 

 

❖ «Trollvisa» 

 

 

 



 

Periodens språkleker 

 

Periodens aktiviteter/opplevelser 

 

 

Periodens  

formingsaktiviteter 

  

Viktige datoer 

 

❖ «Bukkene Bruse» 
 

❖ «Når trollmor har lagt sine 11 små 
troll» 

 
❖ «Trollgubben Lurvelegg» 

 

❖ «Alle killebukkene på haugen 
sprang» 

 

 
❖ «Hokus og Pokus» 

 
❖ «Oppe på fjellet»/«Olle Bolle» 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Turer til lekeplassen, skogen og Vannassen. 

Er trollet og Bukkene Bruse der? 

 

❖ Disco (lytte til, synge og danse til trollmusikk 

og joik) 

 

❖ Delta på dramatisering av eventyret (oppleve 

selvlagd teater på avdelinga) 

 

 

❖ Trollfest med utkledning, boller og saft 

 

❖ Karneval: Oppleve stemning, spenning, 

mange farger, lys og pynt, og slå på pinjata 

bl.a. 

 

❖ Spille spill (Ludo, Bingo og Lotto) 

 

❖ Oppleve markering av Samenes dag: Bli kjent 

med samiske tradisjoner. 

 

 

❖ Undersøke: Hva er i snøen? Bor det noen 

insekter der? 

 

❖ Lage islykter: Fryse vann i ballong med 

gjenstander oppi. Se at vannet har blitt til is. 

Se isen når den smelter. 

 

❖ Smake og lukte på fastelavnsboller 

 

 

 

❖ Tove bukk av ull, grønnsåpe og vann  

 

❖ Lage troll-bilde (felles): plukke 

naturmaterialer (steiner, mose, 

kvister og lime på troll av grønn/brun 

papp) 

 

❖ Lage steintroll (stein, lim, mose/garn, 

maling/øyne) 

 

❖ Fargelegge troll med tusj på papir 

 

❖ Lage brua, vannet og gresset (av 

papp forma som sirkler, trekanter og 

firkanter) 

 

❖ Lage pinjata (felles) av papirpose og 

kreppapir  

 

❖ Lage 

karnevalsmaske 

(liten i papp med 

tusj/maling, fjær, 

glitter og strikk)   

 

❖ Lage trollhale og bake trollboller 

(felles) 

 

❖ Lage det samiske 

flagget på papp 

(felles) og 

runebomme 

 

❖ Lage fastelavnsris av kvist og fjær 

 

❖ Pynte svart katt i papp 

 

❖ Lage klovneansikt på papptallerken 

 

❖ Pranita 3 år       Hurra! 

 

❖ 6. februar: Samenes nasjonaldag                           

- vi markerer den 

 

❖ 17. februar: Fastelavn 

 

❖ Oskar og Oliver 3 år       Hurra! 

❖ Madli 2 år       Hurra! 

❖ Maya 2 år       Hurra! 

 

❖ 24. februar: Karneval 

Barna kan komme utkledd (med kostyme f.eks.), 

men uten heldekkende maske 

siden det kan bli for skummelt 

for barna. Ansiktsmaling er 

greit. Bruk gjerne det dere har 

liggende.  

Dere trenger ikke å kjøpe noe. 

 

❖ Uke 9: Vinterferie 

(barnehagen åpen) 

 

❖ 3. mars: Trollfest  

- Barna kan komme utkledd 

som troll. Boller, saft og disco. 

 

 

Følgende fagområder i 

rammeplanen dekkes: 

❖ Kommunikasjon, språk og tekst 

❖ Antall, rom og form 

❖ Kropp, bevegelse, mat og helse 

❖ Natur, miljø og teknologi, 

❖ Nærmiljø og samfunn 

❖ Kunst, kultur og kreativitet 

❖ Etikk, religion og filosofi 



 


