Høsten 2018:

EVENTYR OM EN BRU LAGET AV HVITVEISBARNA.
Over en periode har Hvitveis jobbet med tema BUKKENE BRUSE. I den sammenheng har 3
grupper med barn, sammen med en voksen laget egne eventyr. Barna som har vært med på
å lage eventyrene er mellom 2 og 5 år. Her er det barnas innspill og ideer som kommer frem
i eventyrene og de som hadde lyst kunne tegne til eventyret sitt, så scannet vi tegningene og
la det inn på PC ‘en. Et tverrfaglig prosjekt med språk, tekst og kommunikasjon, digitale
verktøy, kunst, kultur og kreativitet, samarbeid og ikke minst masse mestringsfølelses og
stolthet når ens egen fortelling blir lest opp for de andre barna.

Eventyr nr.1:
Det var en gang 3 bytroll som skulle over en bru for de skulle til seters. Under
brua var det vann, og der bodde det store fæle skogstrollet.
Det kom en tornado under brua så skogstrollet forsvant ned i underverdenen.
Fordi tornadoen var så sterk.
Det største bytrollet går først over brua. Den gikk fort over fordi den var så
sjenert.
Den mellomste kom så og han gikk sakte over for han var så redd for å ramle i
vannet.
Den minste løp over brua for den var også redd for å ramle uti vannet.
Så gikk alle tre til seters for å møte vennene sine.

Eventyr nr.2:
Det var en gang en bru og under brua kjørte det biler.
3 mennesker skulle gå over brua. Det var herr Nilsson som var en gutt, Ingrid
som var en jente og Isabelle som var storesøsteren.

De skulle gå på butikken for å kjøpe mat og is.
På veien hjem møter de et troll som står og stenger på brua.
Trollet brøler: «Ikke gå her». Herr Nilsson sier «Vil du ha is?»
Trollet sier: «Ja takk, det er jeg veldig glad i».
Da smilte trollet og lot dem gå over brua og hjem.

Eventyr nr.3
Det var en gang en bru og under brua bodde trollet.
En gorillapappa, en apemamma og en liten apeunge skal over brua, for de
skal på ferie til Gran Canaria.

Apeungen gikk først over brua. Den trippet forsiktig over brua, da måtte han
bæsje og han bæsjet på trollet så trollet våknet. Da løp apeungen over brua.
Den mellomste bæsjet også på trollet. Da ble trollet sinna, men
apemammaen var løp fortere enn trollet.
Gorillaen kom til sist og han holdt på å bæsje på seg, og bæsjet rett i ansiktet
til trollet.
Da ble trollet så sint at han reiste seg opp og slo til gorillaen.
Gorillaen var sterkest og banket trollet i ansiktet og slengte trollet så langt
mot en skap stein så det blødde i hodet.
Så dro apefamilien til Gran Canaria for å kose seg.

