
 

                            ADVENTSTIDEN DESEMBER 2014  

 

 

 

 

Mandag  Tirsdag  

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag   

 

Uke nr. 49 

 

 

1.  Julesamling med Nina 

Språkgruppe for 2012 barna.  

 

Lek ute før lunsj. 

2. Julesamling med 

Kaytline 

Lek ute før lunsj, vi lager 

mat til maurtuen. 

3.Julesamling med 

Hilde. 

 

2012 barna på grupper 

på tvers med Maurtuen 

og Huldrene 

4.Julesamling med 

Frøydis.         

 

Forming med 2012 

barna.        

Lek ute før lunsj. 

6.Samling med Frøydis. 

 

Vi går på tur. 

 

Lek inne etter sove tid. 

Uke nr. 50 

 
8.Julesamling med Nina 

 

Språkgruppe for 2012 barna.  

 

Lek ute før lunsj. 

9.Julesamling med 

Kaytline 

 

Lek ute før lunsj, vi lager 

mat til maurtuen 

10.Julesamling med 

Hilde 

 

2012 barna på grupper 

på tvers med Maurtuen 

og Huldrene 

11.Julesamling med 

Frøydis 

Forming med de 

minste. 

Lek ute før lunsj. 

12. 

Vi luciafeiring ute 

kl.08.30. Foreldre 

er hjertelig 

velkommen. 

Uke nr. 51 

 
               15. 

Julesamling med Nina. 

Språkgruppe for 2012 barna. 

Lek med begreper. 

Bading: Iben Alice og Isak 

               16. 

Julesamling med 

Kaytline. 

 

Lek ute før lunsj, vi lager 

mat til maurtuen. 

                  17. 

Julesamling med Hilde 

 

2012 barna på grupper 

på tvers med Maurtuen 

og Huldrene 

 

18.Julesamling med 

Frøydis. 

 

Forming med 2012 

barna. 

Lek ute før lunsj. 

             19. 

Nissefest med grøt 

for barna. Nissen 

kommer. 
 

Uke nr. 52 

 
               22. 

Julesamling med Nina. 

Språkgruppe for 2012 barna.  

                23. 

Julesamling med 

Kaytline. 

Lek ute før lunsj, vi lager 

mat til Maurtuen 

            24. 

      Julaften 

                25. 

1. juledag 

              26. 

2. juledag 



 

                      

MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA DESEMBER 2014 

Uke 1. 29. 

SAMLING 

LEK 

30. 

SAMLING 

LEK 

31. 

NYTTÅRSAFTEN 

BARNEHAGEN 

STENGT 

1. 

1.NYTTÅRSDAG 

2. 

SAMLING 

LEK 

Hva har vi gjort forrige måned  

Den første uken i november begynte Sivert August i  barnehagen og det var veldig kjekt for store og små Sivert kom fint inn i gruppen. 

Planer ble lagt på is, men samling hadde vi hver morgen den uken. Leken inne og ute denne uken lærte barna å vente på tur, de brukte hele seg, 
utviklet kreativitet og fantasi, de utviklet språket sitt og lært seg nye ord og uttrykk, og de har øvet på å ta hensyn til de andre. Denne læringen 
foregår hver dag. 
Det har vært mye vann å leke med i skogen i utetiden. Bøtter er blitt fylt til randen av små hender. Bøtten er så blitt snudd på hodet og mage/bein 

er blitt «dusjet». Mange våte barn har kommet inn etter en gøy utetid med gode venner.  

 

 

 

 

 

I samlingene har vi hatt om troll, eventyr, farger og størrelser, preposisjonene over- under – ved siden av-bak-framme. Fysiske bevegelser som 

hoppe over ertepose-stå på en fot-løfte armer/ føtter har vært gøy i samlingene. Dovregubbens hall er blitt lyttet og danset til etter sovetiden.  

Turene våres har gått til Skiftesvikskogen der det var masse vann og et troll som gjemte seg nede ved elven. Vi har også syklet utenfor barnehagen, 

 



 

DETTE SKAL VI JOBBE MED DENNE MÅNEDEN 

I denne måneden skal vi tenne lys hver dag i samlingen. I samlingen skal vi også synge julesanger som «et barn er født i Betlehem», «på låven 

sitter nissen», «Santa Lucia» «tenn lys «Å jul med din glede» Mot slutten av samlingen trekker vi hvem som er den heldige som får 

pepperkakehjertet sitt i julekalenderen. 

Barna skal få kjennskap til jule evangeliet i samlingene ved at vi dramatiserer med figurer eller bruker flanellografen. 

Luciafrokosten er den 12.desember og da baker vi lussekatter som vi skal kose oss med under frokosten som begynner klokken 08.30.Denne 

frokosten vil i år forgå ute. Luciatoget fra Haukene kommer og synger for oss.Foreldre er hjertelig velkommen til en koselig stund. 

Den 19. desember er det nissefest. Da pleier vi å synge og høre på julesanger og vi får besøk av nissen. Til lunsj spiser vi nissegrøt og drikker 

saft.  

noe alle syntes var gøy. 

I forming har vi laget håndavtrykk, laget nisser med hånden, pyntet kongler, malt på poteter og eple og laget trykk på t- skjortene. 

Tusen takk til alle som kom på besteforeldredagen og gjorde stunden veldig koselig. 

 

 

 

 

Vi avsluttet vårt tre månedens prosjekt med en troll fest den 21.november. Det var gøy for både store og små. 


