De tre bukke bruse
Lege-vejledning

Målgruppe: 3-7år
Billedbog: Hvad udgave af bogen i bruge er ikke så vigtig. Har
du ikke bogen derhjemme, kan forskellige udgaver lånes på
biblioteket eller digitalt på eReolen Go.
Oplæsning: Start med at læse eventyret højt for dit
barn/børn. Har I ikke billedbogen derhjemme allerede, kan
den lånes digitale via eReolen Go.
Vær opmærksom på at De tre bukke bruse er fyldt med ord,
som dit barn muligvis ikke kender. Stop derfor gerne op i
oplæsningen og tage en kort snak om ord som f.eks. bukke
bruse og sæteren.
Læs gerne bogen gentagende gange og få dit barn til at lege
medfortæller ved gentagelserne som ”trip! trap! trip! trap!”
og ”hvem er det, der tramper på min bro.”

Sprogstimulering: tag en snak omkring størrelser. Mindste = lille, mellemste = mellem og største =
stor.
Find f.eks. tre stykker legetøj eller frugt og få dit barn til at inddele dem efter størrelse. Har barnet
søskende, kan man også snakke om hvem der er den mindste eller største.
Man kan også slå ordet ged op på internettet og kigge på forskellige billeder af dyret og snakke om
hvordan de er forskellige. Har alle horn eller hvad farver deres pels kan være.
Fysiske lege: brug et bord eller stol til at være broen fra historien. Lad barnet vælge om de vil være
trolden eller de tre bukke bruse og genfortæl så historien. Trolden gemmer sig under ”broen” og de tre
bukke bruse skal nu vandre over broen. Film eventuelt ”skuespillet”, så barnet kan se sig selv fortælle
historien.
Kreative aktiviteter: tegn de tre bukkebruse, en bro og trolden og klip dem derefter ud. Nu kan man
fortælle historien med de tre bukkebruse med figurerne i et bordteater. Man kan også lave figurerne i
enten modellervoks eller som perleplader.
Er man ikke så kreativ, kan man også bruge figurer fra børnenes legetøj. Nu er historien f.eks. være De
tre gravhunde eller De tre dinosaurer
Optag eventuel historien med stop-motion film. I kan forholdsvist nemt lave en stopmotion-film med
apps som Film X (IOS) eller Stop Motion Studio (Android)

