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Bukkene bruse

Mars 2019
Gullhår og de tre bjørnene

Februar
Barnehagens fellesprosjekt er over for denne gang. Drama har vært i fokus på alle avdelinger i
februar.
Eventyret om Gullhår og de tre bjørnene har vært utgangspunktet for oss på Bukkene. I
februar har vi blant annet formidlet eventyret med konkreter, film og lagt kostymer og
rekvisitter til lek. Målet var at disse inntrykkene skulle inspirere barna til lek. Vi føler at det
målet er nådd ☺
Drama i barnehagen handler om lek og fantasi. Barn og voksne har denne måneden virkelig
levd seg inn i fantasiens verden. Rommet som ble gjort om til bjørnenes hus har blitt flittig
brukt. Her har vi spist kald og varm grøt, sovet i myke og harde senger, sunget nattasanger for
hverandre og prøvd ut store og små stoler.
Barna har lekt mye med konkretene til eventyret. Mange av de eldste barna kan eventyret godt
og er veldig gode til å gi figurene både stemmer og egenskaper.
Det har også vært mye bjørnelek blant barna og de har virkelig levd seg inn i rollene som
bjørner. Inspirasjon har blitt hentet fra youtube. Der har vi sett hvordan bjørner brøler, hva de
spiser, hvordan de går og hvordan de leker.
Med hjelp av fantasien fant vi også ut at de tre bjørnene har hus i ”spiderman-skogen”. Vi fant
også ut at de ikke bare spiser grøt, men at de i tillegg liker steiner og kongler ☺
I forkant av karnevalet brukte vi god tid på å lage bjørnekostyme og bjørneører.
Det var stor stas da vi endelig kunne ta på kostymene på karnevalet.
På fellessamlingen skulle alle avdelingene vise noe de hadde jobbet med i løpet av måneden
og vi på Bukkene valgte å synge Bjørnen sover for hele barnehagen. Det var noen modige
bjørner som kom opp på scenen.

Mars
«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan
prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal
få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med
egne og andres følelser » (Rammeplanen, 2017)

Vi føler oss ikke ferdige med Gullhår og de tre bjørnene. Barna viser stor interesse for
eventyret og vi syntes det er enda mer vi kan fordype oss i. Gullhår og de tre bjørnene blir
derfor temaet også i mars.
Denne måneden skal vi fortsette med eventyr, formingsaktiviteter og vi skal bli bedre kjent
med begrepene og motsetningene i eventyret (hard, myk, varm, kald, stor, liten).

I tillegg til dette skal vi ha fokus på følelsene som kommer frem i eventyret. Bjørnene er glad
for at de skal spise grøt, de blir sinte og lei seg når noen har spist opp grøten og Gullhår blir
redd når hun ser bjørnene.
Målet er at barna, gjennom eventyret, blir bedre kjent med de ulike følelsene.
Det er mange sterke følelser som kommer frem i løpet av en barnehagedag. Hverdagen kan
inneholde frustrasjon, sorg og fortvilelse, konflikter som gjør oss sinte og mange opplevelser
om gjør oss glade og lykkelige. Følelsesuttrykk er en del av det å være sammen med andre og
det er derfor viktig at barna blir kjent med de ulike utrykkene, at de kan se etter tegn, kjenne
igjen og sette ord på følelser.
Vi skal ha fokus på hvordan vi ser ut når vi er lei oss, glade, sinte eller redde og hva som gjør
oss sinte, redde, glade, triste.

Månedens sanger
•
•
•
•

Bjørnen sover
Når jeg er glad
Er du veldig glad å vet det
Jeg er sint

Bursdager:
•
•

19.mars – Herman 3 år
31.mars – Alvhild 3 år

Informasjon:
•
•

Fredag 29.mars markerer vi at tippeligaen starter igjen (og denne gang er Viking med)
og har fotballfest i barnehagen. Vi kler oss i blått, har ballspill og balleker og synger
Vikingsanger. 😊Heia Viking!
På grunn av tilvenning og sykdom har knøtteklubben utgått i februar. Vi starter opp
med knøtteklubb igjen i mars. En gjeng fra Bukkene besøker Tornerose og omvendt ☺

Hilsen Tonje, Claudia, Helene og Louise ☺
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