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DESEMBER

Julehøytiden og tradisjoner. Julen er nok den mest tradisjonsbundne høytid i Norge.
Denne måneden vil hovedfokuset handle om jul og juleforberedelser. Vi voksne er opptatt
av å skape rom for opplevelser, undring og gode samtaler og møte barnas tro, spørsmål og
undring med alvor og respekt. Vi ønsker at
desember skal være en måned fylt med
hyggelige forberedelser og aktiviteter. En rolig
adventstid der vi koser oss sammen med
julesanger, julefortellinger, lek og turer. Hver
dag vil vi ha en adventssamling med
adventsvers mens vi tenner et lys og synger
«tenn lys». Julekalender i år blir en tøysenisse
som vil dukke opp med et brev hver dag. I
konvolutten vil det ligge en fin handling om
et av Revebarna. I samlingsstund skal vi lese
og reflektere rundt det. Det barnet får også
med en vaker snømann hjem som de laget og
pyntet vårt juletre med. Vi skal ha juleverksted og lage gaver som barna får med seg hjem til
jul. Her er det prosessen som er viktigst, og at barna opplever både glede og mestring i det
de gjør og at de kan gi bort det de laget selv for å glede sine nære.

Juletrehogst. Den 1. desember skal vi på tur til skogen for
vår årlige juletrehogst. Da går Rev, Gaupe og Bjørnegruppen
sammen på tur og finner et passende juletre. Det hogger vi
ned og tar med tilbake til barnehagen, vi setter det opp ute
på tunet og pynter med lys og en stjerne på toppen.

Juleteater. Den 4. desember kl.12.30 kommer
Askeladden friteater til barnehagen. Vi får glede av å se
på juleforestillingen «Askeladdens jul». Dette er en
forestilling med humor, førjulsforviklinger, sang og jule
musikk. Vi gleder oss til en fin start på julefeiringen
.

Lucia. Den 11. desember markerer vi Luciadagen i
barnehagen. Gaupe og Bjørnegruppen skal kle seg ut
i hvite klær og synge for de andre barnegruppene i
barnehagen. Etter det koser vi oss med lussekatter.

Dette bildet av Ukjent forfatter er

Nissefest. Den 17. desember er det nissefest i
barnehagen. Det er fint om barna kan ha med en
nisselue og eventuelt røde klær. Revegruppen går på
tur til arboretet for å se etter julenissen. Men der
finner vi et brev fra nissen og en sekk med noen
gaver til barna. I brevet ligger en forklaring om at
på grunn av koronapandemien kunne ikke nissen
møte oss i år. Vi synger sangene om nissen og koser
oss med det vi finner i godteposene som vi fant i
sekken. Etter det er det nissegrøt i barnehagen.

JANUAR
Vinter. I januar er vinter et tema vi vil oppleve og studere nærmere. Vi satser på mye snø
så vi kan ake, base, forme og leke. Barna kan gjerne ha ski stående i barnehagen. Av
erfaring ser vi at barna synes det er gøy å kunne ha muligheten til å gå på ski i utetiden. Det
blir skigåing og lek med ski på beina rundt på barnehagens uteområde. Terrenget er variert,
som gjør det passende for alle nivåer. Her blir både
koordinasjon og balanse utfordret på en leken måte.
Hvis det kommer mye snø blir det vanskelig for
fuglene å finne mat. Dette vil være et av temaene i
januar. Årets tema «Bærekraftig fremtid» innebærer å
vise omsorg over dyrene og naturen og ta være på det.
Vi vil lage fuglemat og sette det frem både på
fuglebrettet og utenfor vinduet til spurvene og andre
fugler.

Eksperimentell lek med vann, snø og
is. Om vinteren skjer det mye spennende
med naturen. Hva kan vi gjøre ute om
vinteren, hva kan vi lage med snø og is. Vi
vil gjøre ulike forsøk, som for eksempel lage
snø av varmt vann. Gjennom sansene våre
kan vi oppdage og erfare at for eksempel
temperaturendringer skaper endringer ute.
Er det veldig kaldt fryser vann til is, er det
mildt ute blir snøen kram, og tar vi med
snøen inn smelter det. Sammen skal vi blant
annet prøve oss på å lage forskjellige typer
islykter eller lage isskulpturer. Her har vi
mange muligheter og vi vil se nærmere på det barna selv er opptatt av i denne årstiden.

Følelser. Vi fortsetter med tema om følelser.
Sammen vil vi snakke om følelser, hva vi føler,
hva gjør vi og hvordan ser vi ut i de ulike
følelsene. Vi vil bruke figurer, bøker, sanger og
oss selv for å ha flere innfallsvinkler. På denne
måten hjelper det oss til å leve oss i andres
situasjon og klare å sette oss inn i hvordan vi har
det i akkurat denne følelsen.

Dramatisering av eventyr og litteratur.
Dramatisering av eventyr er et tema i januar.
Vi vil ta med oss eventyrene ut i skogen, og
sammen fortelle dem her på ulike måter. Vi
kan bruke konkreter, finne konkreter i
naturen, og kan vi bruke oss selv til å
dramatisere fortellingene.

Viktige datoer:
- 1. desember – Juletrehogst
- 4. desember - Juleteater
- 11. desember – Lucia
- 17. desember – Nissefest
- 4. januar – Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
Tusen takk for dette halvåret sammen og ønsker dere gledelig jul og godt nytt
år.
Varme hilsener fra Henrik, Frida og Rolanda

