
Hakkebakkeskogen
Felles prosjekt 

på Spretten 
frem til påske

Mål:
Gjennom prosjektet skal vi:

1. bidra til at tematikken blir en felles 
lekereferanse som skaper god lek og 

fellesskapsfølelse mellom menneskene 
på Spretten.

2. bidra til at tematikken blir en morsom 
og spennende del av hverdagen; i 

måltider, spontant i lek (inne og ute) og i 
tilrettelagte aktiviteter.

3. utvikle våre evner til å oppdage og 
improvisere rundt muligheter for å trekke 

inn tematikken i det ovennevnte på 
måter som barna opplever meningsfullt 
og moro. Samt dele disse erfaringene 

med hverandre.



Hva er egentlig tematikken i hakkebakkeskogen:
Det er utvilsomt mye og vi vil la det være noe åpent hva vi ender med å trekke 
inn, men noen hovedmomenter skal vi innom knyttet til noen ulike scener. Vi 
kommer ikke til planlegge inn scenene med brumlemanns bortføring og 
tilbakekomst, men det kan være vi trekker inn hvordan reven og de andre dyra 
kan samarbeide ved å bruke hverandres styrker. Hver uke i prosjektet starter 
med et uteteater av scenene under spilt av ansatte med mulighet for barnas 
deltagelse. Det vil imidlertid være mulighet for at de ulike scenenes tematikk 
utforskes om en annen. 

Uke 11: Reven som jager Klatremus som deretter narrer han med sang. Tematikk: Reven 
som sultent rovdyr og lettlurt. Klatremus som mestrer truende situasjoner med humor, sang 
og ikke minst kløkt. Jagelek, gjemmelek, klatrelek, sanglek (Mikkels sang, klatremussang, 
revevise, sorolillemann), dramalek,

Uke 12: Reven drar til Bakemester harepus og bakergutten og og vil ete opp alle kakene 
deres. Tematikk: å stjele, revens makt i form av styrke og skarpe tenner, Harepus og 
bakerguttens makt i form av mot og smart lureri. Minihjemlek, pepperkakebakelek, sanglek 
(pepperkakebakesangen), servere, butikklek, ryddelek, dramalek

Uke 13: Klatremus som kommer på besøk hos Morten Skogmus akkurat når Morten har 
kake. Tematikk: Dele, arbeid (Morten som arbeidsom og bekymret nøttesamler, klatremus 
som bekymringsfri og livsglad musiker), urettferdighet i samfunnet. Minihjemlek, servere, 
sanglek (nøtteplukkevise, klatremussang), dramalek

Innimellom: Bestemor Skogmus som kommer seg unna Petter pinnsvin ved å fly med 
paraplyen sin: Petter pinnsvin som sultent rovdyr, men også klossete og uoppmerksom. 
Bestemor som sårbar og liten, men også smart og modig. Jagelek, gjemmelek, flylek(hoppe, 
disse), sanglek (Flyvevise), dramalek. 

Uke 14: En kombinasjon av folkemøtet og bamses fødselsdag. En feiring av at bursdag og 
den nye loven. Tematikk: Fest, matglede både i form av å lage mat og nyte den. Å bli venner. 
Å bli enige. Fellesskap, tilhørighet. Sang (bamses fødselsdag og grønnsaksspisesang) og 
selvfølgelig taler.



Ideér til hverdagsaktivteter:
-Lese scener fra boka.

-Drama og sanglek; spille ut scener, barna får være ulike 
roller. Ansiktsmaling, museører/hareører/revehaler.

-Minihjemmet: kan være både hos bakemester harepus og 
hjemme hos morten skogmus.

-Klosserommet: klatre i "trærne", gjemme seg, klatremus som 
lurer mikkel, hoppe, leke med ekornene. Fly som bestemor 
skogmus (båten).

-Sanserommet: Gjøre om til en skog. 

-Uteområdet: Fly som bestemor i ufodissa, gå på jakt, 
gjemmelek, jagelek, finne spor (hva slags dyr, hvor fører de 
hen), klatre opp på haugen for å komme unna reven. Ake ned.

-Dukketeater med handukkene. La barna få leke med 
figurene.

-Atriumet: gjøre om til Bakeri.


