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HVORFOR GEITEKILLINGEN? 

Kommunikasjon, språk og tekst.

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, 

språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, 

språkformer og dialekter gjennom, rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal 

bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

Rammeplanen 2017 

5



Antall, rom og form

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i 
naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske 
og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid 

med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning. 

Rammeplanen 2017. 

Oksen med tallet hans 4. Gutt 5 år. 
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Biblioteket

Når man skal gyve løs på en kjent og kjær Alf Prøysen fortelling så 
starter vi naturlig nok i bøkenes verden, biblioteket.

Barnehagen skal bidra til at barna: 

- leker, improviserer og eksprerimenterer med rim, rythme, lyder 
og ord. 

- møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og 
uttrykksformer

- opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og 
samtale. 

Rammeplanen 2017 7



Vi startet med å lese den eldste versjonen av 
boka. 
Barna ble fascinert av både fortellingen og 
bildene. 

Oksen ser gammel ut. Gutt 5 år

Den ser ut som om den har blitt skjært 
ut i tre. Gutt 5 år. 

Hvorfor har kua bjelle? Jente 
5 år. 
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Vi har brukt bildene fra denne boka som inspirasjon 
under tegneaktivitetene våre. 
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En båt, katta står inni vindu og 
geitekillingen i toppen. Gutt 5 år. 

Båten med geitekillingen på tuppen, 
katta i vinduet og hanen styrer båten. 
Gutt 5 år. 10



Tre, himmel og gress. Gutt 6 år. Kua har bæsja, et litt rart tre og et 
vanlig tre. Gutt 5 år. 11



Båten med hanen som 
styrer den. Gutt 5 år. 

Hesten og oksa og 
hesten ble sur fordi 
oksen trampa på eple. 
Jente 5 år. 
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DET MAN HØRER GLEMMER MAN!

DET MAN SER HUSKER MAN!

DET MAN GJØR FORSTÅR MAN!

            LORIS MALAGUZZI
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Skal jeg 
telle 
deg. Å nei jeg tør 

ikke. 
Mamma!!

Dramatisering

Å nei, båten 
synker, er det 
noen som kan 
telle??
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Gjennom dramatisering av boka får barna en 
bedre kjennskap til fortellingen. De får spille 
ut de tankene og følelsene de har erfart når 
vi har lest boka. 

Barnehagen skal legge til rette for:

Samhørighet og kreativitet ved å bidra til at 
barna får være sammen om å oppleve og 
skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

Rammeplanen 2017

Purka. Jente 5 år. 
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Barnehagen skal fremme læring: 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og 
mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til 
meningsfull samhandling.

Rammeplanen 2017

Oksen. Jente 5 år. 

Vi lager animasjonsfilm. 
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Hva er en animasjon?

En animasjon eller animasjonsfilm er en illusjon av 
bevegelse som oppstår når en viser stillestående bilder 
fortløpende etter hverandre. Det er også fellesbetegnelsen 
for ulike film- og visualiseringsteknikker som skaper et 
slikt synsbedrag eller inntrykk av liv og bevegelse. 
Animasjonsfilm kan også defineres som alle filmtyper 
som ikke er realfilm, det vil si vanlige filmopptak av 
virkelige bevegelser. Betegnelsen brukes særlig som en 
samlebetegnelse for tradisjonelle tegne- og dokkefilmer 
samt filmer med utelukkende dataskapte figurer, miljøer 
og effekter.

Wikipedia.no 17



Kulisser av tomme pappesker

Vi i barnehagen har et samfunnsansvar 
for at barna skal bli gode forbrukere 
som tenker på miljøet. Vi skal 
bevisstgjøre barna på at dagens 
handlinger har konsekvenser for 
fremtiden, slik at de tenker kritisk, 
handler etisk og viser solidaritet i 
forhold til sine egne omgivelser. 

Ilabekken barnehager årsplan del 1. 
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Kulissene er ferdige og vi kan 
begynne å lage filmen. 
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Oppsummering
Det var en gang en kald januardag at 14 barn satt seg ned for å høre på eventyret om geitekillingen som kunne telle til ti. Lite visste de at denne fortellingen, 
fylt med glede, tristhet, redsel og en stor dose action, skulle prege hverdagen deres i de neste to månedene.  Rolleleken ble fylt av kuer, okser, hester, purker, 
sauer, haner, kalver, katter, bikkjer og geitekillinger som kunne telle til ti. Mens tiden gikk, så økte tallene og plutselig kunne geitekillingen telle til 100. 
Uttrykket “kan det telles skal det telles”, dukket opp.  Boka har blitt lest et titalls ganger og filmen ble aldri kjedelig, så nå kan alle barna eventyret utenat. I 
uteleken ble steiner, pinner, spader, bøtter til dyra fra fortellingen mens barna selv var fortelleren.

Bekken-barna ville også være med på moroa, og plutselig hadde fortellingen spredd seg. 4 og 5 åringer som katter, bikkjer, okser eller geitekillinger, går på 
alle fire rundt om i lokalet, ute eller på do. Tusjene går varme av alle de flotte tegningene av båten, dyr og innimellom regnbuehav og hjerter.

Små grupper av engasjerte barn flytter dyra èn cm, tar bilde og flytter èn cm til for at animasjonsfilmen skal ta form. Hittil har barna tatt over 200 bilder og 
flere skal det bli før det endelige resultatet er klart.  

To fantastiske måneder med masse glede, spenning, rollelek, tegning og engasjerte barn og voksne avsluttes for å gjøre klart for vårens store eventyr. Båtracet 
i Ilabekken.

Til Klubben 2018-2019                                                                                                                                                                                                                        
Vi ønsker dere alle masse lykke til på skolen og med de gleder og utfordringer livet byr på.  Vi håper dere en dag plukker opp geitekillingen som kunne telle til 
ti, og at det bringer tilbake minner fra dette prosjektet. Og kanskje dere har heftet fortsatt. 
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En stor takk til alle som har medvirket!
Jenny 

Trym

Ask Ma

Lyra

Aisha

Edvard

Gabriel

Olav

Einar 

Eva Alvilde

Erle

Ask a

Marianne

Theodor

Aziza

LineKlubben 2018-2019
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Sint okse.
Jente 6 år. 
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