Periodeplan for Rev
Desember- Januar

Viktige datoer:
3. desember – Juletrehogst.
5. desember – Kirkebesøk.
6. desember – Juleteater i barnehagen.
13. desember – Luciafeiring i barnehagen.
19. desember – Nissefest i barnehagen.

Hva skal vi gjøre i desember?
Tema for denne perioden: Advent og jul
Mål: Få kjennskap til hvorfor vi feirer jul, og tradisjoner knyttet til julen.
Så er vi kommet til desember – og tide en inne for å lade opp til jul.
Desember er en travel måned i alle hjem så vi legger vekt på en rolig
førjulstid i barnehagen. Barna lager to julegaver og baker pepperkaker som
de kan ta med hjem. Dette fletter vi inn i adventskalenderen, som vi åpner
i samlingsstund hver dag, og barna vil få som oppgave å finne materialer,
pynte og pakke inn gavene i løpet av adventstiden. Vi legger altså ikke opp
til noen storproduksjon av noen ting. Og det er strengt forbudt å spørre
barna hva de har lagd – dere får vente til julaften
Vi hører en del på
julemusikk og koser oss med hyggelige aktiviteter i adventstiden. Vi skal ha
Lucia-feiring, juletrehogst, nissefest og juleteater. Hver mandag skal vi ha
advents-samling sammen. Da tenner vi lys i advents-staken, og synger
forskjellige julesanger. I år kommer vi til å fokusere på sangene «Tenn lys,
Rudolf og Snømannen Kalle». Heldigvis er de en sangglad gjeng, så vi tror
ikke det skal bli noe problem å lære disse sangene i løpet av perioden.
Tema for denne perioden: Fokus på selvhevdelse og empati.
Mål: Ta kontakt med de andre barna på en positiv måte. Forstå når noen er
leie seg.
Vi er blitt en sterkt tilknyttet gruppe på Revene i løpet av dette halvåret, og
vi ser relasjoner på tvers av hele barnegruppen. Vi passer på hverandre, vi
hjelper hverandre og vi viser at vi er glad i hverandre. Men når man lever så
tett sammen gjennom dagen som vi gjør, er det lett at noe skjer og at man
er så uheldig at man påvirker hverandre på en negativ måte. Enten om det
er noe fysisk, som å dulte borti sidemannen ved et uhell, eller om man sier
nei på en ugrei måte til noe som ønsker å være en del av leken. Dette er
handlinger som man ikke nødvendigvis mener noe vondt ved, og selv for
voksne kan empati være en vanskelig ferdighet til tider.
Vi fortsetter å jobbe med følelser, både egne og andres, gjennom å lese
bøker som retter oppmerksomheten mot dette. Vi har også sanger som handler om å være venner
med hverandre. Samtidig jobber vi i personalet med å være gode rollemodeller for barna, ved å vise
hvordan vi på en god måte kan opptre mot andre. Vi viser med ord og handling, og gjør barna
oppmerksomme på hvordan andre har det når de blir lei seg. Vi oppfordrer barna til å
hjelpe hverandre når andre er lei seg, gjerne ved å trøste dem - kanskje gi en klem, og vi
veileder barna til å ta positiv kontakt når de vil være med i leken.

Tirsdag 3. desember skal vi ut i skogen og hugge vårt eget juletre, som vi skal sette opp på
tunet. Hele barnehagen går på tur inn i skogen for å finne et fint tre. Vi har med buesag,
og barna hjelper til med å sage det ned.

Torsdag 5. desember skal vi på besøk til kirken og ha julesamling. Det vil bli vist
et julespill, hvor blant annet Bjørnebarna skal ha deltagende roller. Vi går fra
barnehagen kl 8.45. Det er hyggelig om foreldre vil være med oss på turen.

Fredag 13. desember Feirer vi Luciadagen. Revene skal være i
barnehagen og være med i feiring som skjer kl. 15.00. Dette
arrangementet er også dere foreldre invitert til. Det serveres lussekatter,
som barna har bakt, og gløgg. Kle dere varmt, da alt foregår ute.

Onsdag 19. desember har vi
NISSEFEST med besøk av nissen nede i Arboreet. Det er
veldig hyggelig. Nissen kommer gjennom skogen med
bjellen sin og sier ”ho ho”. Han forteller om dagene sine
og vi synger for han. Etterpå vanker det en liten
godtepose på oss. Så går vi tilbake til barnehagen. Vi
danser og synger rundt treet på uteplassen, før vi går inn
og får deilig nissegrøt. Vi samles alle på loftet til et
langbord.

Hva skal vi gjøre i Januar?

Vinter: For det første håper vi på
masse snø, så vi kan ake, stå på ski, bygge snømenn og leke masse. Vi
håper så mange som mulig tar med ski i vinter, så vi kan stå i
barnehagen og på jordet nedenfor gården. På jordet tenker vi å lage
noen rundløyper, hinderløyper og kanskje noen små hopp. For at barna
skal synes det er gøy å stå på ski, vil vi tilrettelegge for skileik og ha fokus
på det morsomme. «Alle mine duer, Måkebilen kommer, og Pølse og
lompe» er eksempler på leker vi kan ha. La stavene ligge hjemme.

Fugler: Vi kommer til å ha fokus på fuglelivet rundt oss. Det innebærer å studere hvordan
fuglene opptrer om vinteren, hva de trenger for å overleve,
hvilke fugler som blir i Norge/ trekker sydover og hvordan vi kan
hjelpe fuglene gjennom vinteren. Vi vil sette ut mat til fuglene
og håper at vi kan gjenkjenne de besøkende etter hvert. Vi er så
heldige å ha et kamera installert i et fuglehus allerede, og vi vil
følge med på denne lille gråspurv familien gjennom vinteren.

Forsøk og eksperimentell lek: Tidligere i høst hadde
vi om forsøk og eksperimenter, og det var morsomt
både for store og små. Nå tenkte vi at vi skulle forske
på hva kulde kan gjøre med forskjellige elementer.
Vi vil blant annet eksperimentere med fryst vann,
fryse såpebobler, jobbe med farge i vann, lage
snølykter av is og smelte istapper og snø for å se hva
det inneholder. Kanskje noen vil slutte å spise så
mye snø når de ser hvor mye skitt det inneholder..:D
Vi kommer også til å bruke vinterens mørke til vår
fordel og gå ut på ettermiddagen for å se opp på
himmelen etter stjerner (om det er stjerneklart en dag).

Dramatisering og rollespill:
Vi kommer til å få mer tid inne framover og må prøve å bruke
den tiden på noe morsomt og lærerrikt. Da tenker vi at rollespill
og dramatisering kan være en fin aktivitet å gjøre sammen med
barna. Vi har lest flere bøker i år og barna begynner å kunne
noen historier. Vi tar utgangspunkt i dette og finner fram
rekvisitter og kostymer for å leke litt. Kanskje vi tørr å sette opp
et lite skuespill for de andre barna på Loftet etter hvert som vi
får øvd oss litt.

Jeg ønsker dere alle en fin desember og førjulstid!
Tusen takk for godt samarbeid dette første halvåret, det har vært spennende og lærerikt for
min del. Jeg har virkelig verdens beste jobb!!
Vi går et nytt spennende år i møte!
Vennlig hilsen Henrik Ødegaard.

