PERIODEPLAN FOR REVENE
DESEMBER OG JANUAR
2021-2022

DESEMBER
Adventstid
I desember blir det naturlige omdreiningspunktet i barnehagen adventstiden, og de
tradisjoner og aktiviteter denne tiden fører med seg.
Rammeplanen sier at personalet skal:
- «gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i
den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i
barnehagen (s. 55)
Vi skal med andre ord ikke feire disse
tradisjonene, ei heller forkynne, men
gi barna kjennskap til og markere
merkedagene knyttet til julen, som er
stor del av den kristne kulturarven
Norge er del av.
Vi ønsker å gi barna en grunnleggende
forståelse av hvorfor vi for eksempel
har adventskalender, markerer Lucia,
og lager julegaver i barnehagen. Men
vi vil også poengtere at ikke alle tror
på historien om Jesus, tror på gud,
eller feirer jul. Med utgangspunkt i
dette legger vi til rette for undring og
gode samtaler rundt hva barna selv tror på.
Adventskalender og samlinger
Hver dag i adventstiden vil vi ha en kort adventssamling før 11-maten. Vi tenner lys, synger
«tenn lys», og trekker en lapp med navnet på et av barna. Dette barnet får ta ut en nellik av
appelsinen - som blir vår adventskalender=) I tillegg henger vi opp pepperkakehjertene
barna har laget, og barnet som blir trukket får ha med seg dette hjem. Hver dag leser vi også
en side i boka «24 dager til jul», som er en spennende historie om to små mus. Boka fletter
inn julas aktiviteter og tradisjoner på en fin måte, og er et godt utgangspunkt for videre
samtale og undring. Dette «samlings-formatet» gjør at vi kan ha samlinger også på tur,
dersom det er varmt nok til å spise ute eller i lavvoen=)

Juletrehogst
1.desember tar vi en tur ut i skogen for vår årlige
juletrehogst! Rev, Gaupe og Bjørn må sammen bli enige om
et passende juletre. Det hugger vi ned, og samarbeider om
å bære tilbake til barnehagen. Der setter vi det opp på
tunet og pynter med lys og stjerne i toppen.
Adventsamling i Haslum Kirke
2. desember kl 10.00 skal vi delta på en adventsamling i regi
av Haslum Kirke. Vi går til kirken i samlet flokk. Det blir
julesanger, juleskuespill, og prat om julens innhold. Det skal
ikke være forkynning av et kristent budskap - men skape
forståelse av hva julen handler om og hva de kristne tror
på.
Lucia
13. desember markerer vi Luciadagen i
barnehagen. Foreldre og søsken er invitert til
å komme kl. 15, da det blir Lucia-tog og kor
på tunet. Etterpå koser vi oss med
lussekatter og gløgg.

Nissefest
Den 15. desember er det nissefest i
barnehagen. Denne dagen er det topp om
barna får med seg en nisselue og eventuelt
noen «nissete» klær=)! Det blir tur til arboretet
- og der får vi kanskje besøk av en rødkledd
venn som har noe spennende i sekken sin! HO
HO HO! Deretter blir det grøtfest og
nissedansing på høyt nivå!

JANUAR
Vinter
I januar blir vinteren et naturlig omdreiningspunkt. Vi krysser fingrene for mye snø, så vi kan
ake, base, gå på ski, og bygge snømenn, snødamer og snøborger! Barna kan ha skiutstyr
stående i barnehagen (sko og ski, ikke staver), og vi skal legge til rette for varierte løyper og
utfordringer for alle nivåer. Vi vil ta oss god tid og støtte barna i deres utvikling på ski,
dersom dette er noe de selv har lyst til!
Rammeplanen (s. 49) sier at gjennom arbeidet med kropp, bevegelse, mat og helse, skal
barnehagen bidra til at barna blant annet:
- Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske
egenskaper
- Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
Gjennom snøaktiviteter som ski og aking får barna gode muligheter til å utvikle dette! Men
bare det å gå på isete, klumpete, mykt, og bløtt underlag er i seg selv en utviklende aktivitet.
Så vinteren er full av utviklingsmuligheter.
I vinter vil vi også ha et ekstra fokus på fuglene
i nærområdet, som kan trenge hjelp til å skaffe
seg mat. Vi skal derfor lage vår egen fuglemat,
og passe på at det er fylt opp i ulike
fuglematere vi har rundt om kring ved
barnehagen og i skogen. På denne måten vil vi
også oppdage hvilke fugler som kommer og
spiser, og dermed få oversikt over hvilke
fugletyper som har blitt igjen i Norge uten å
dra til Syden!
Eksperimentell lek med vann, snø og is
Om vinteren skjer det mye spennende med
elementet vann. Noen ganger kommer vannet ned
fra i himmelen i form av regn, andre ganger sludd,
eller snø. På bakken kan det bli klink is, lett
puddersnø, tung kram snø, eller sørpe. Disse ulike
formene for vann skaper ulike estetiske muligheter
og gir mye rom for undring og utforsking hos barna.
Hva skjer med isen når vi tar den med inn? Hva skjer
med vannet når vi lar det stå i en melkekartong over
natta? Og hva kan vi egentlig bygge av snø og is?
Dette er spørsmål vi skal utforske sammen med barna. Og det er i møte med barnas
spørsmål og innspill vi finner ut hva vi skal gjøre, bygge og lage av snø og is=)!

Følelser
Vi fortsetter å ha fokus på følelser, da det
å bli kjent med sine egne og andres
følelser er noe barn på denne alderen
trenger mange og gode erfaringer med. Vi
jobber med å sette ord på det vi føler, og
hvilke handlingsalternativer vi har når vi
for eksempel blir sinte, lei oss, glad, eller
redd. Hva kan vi gjøre når noen har den
leken vi selv vil ha? Eller når noen tok
leken fra oss? Hvilke andre alternativer
finnes enn å slå, dytte, eller si noe stygt?
Målet er at vi gjennom erfaringer og repetisjon skal videreutvikle evnen til empati og gode
mestringsstrategier når livet ikke er så lett. Vi i personalet jobber med å anerkjenne barnas
følelser, og møter konfliktsituasjoner med ro og god tid, uten moralsk fordømmelse. Barna
skal få lov til å eie sine egne følelser, og det er de voksnes jobb å veilede der følelsene tar
overhånd og får mer fysiske uttrykk.
Dramatisering av eventyr og litteratur
I januar tar vi opp igjen tråden
med fortelling og dramatisering
av eventyr. Vi forsøker å finne
eventyr som kan kobles opp mot
følelses-tema, slik at disse blir
koblet sammen. Vi kan bruke
konkreter, lage konkreter av
naturmaterialer i skogen, eller
bruke oss selv som skuespillere i
eventyret.

VIKTIGE DATOER
-

1. desember - Juletrehogst
3. desember - Adventsamling i Haslum kirke
13. desember - Lucia
15. desember - Nissefest
3. januar - Planleggingsdag. Barnehagen er stengt.
Takk for et kjempefint halvår! Vi gleder oss til fortsettelsen=)!
Revepotehighfives fra Jeanette, Eszter og Mads

