
Månedsbrev for Gresshoppene 
Desember 
 

I november har vi… 

- lekt ute på barnehagens område. Vi har jobbet med tema 

«sansene våre» ved lek med såpevann, såpebobler, vann med farger og lek med sand. 

Ute får barna mye god motorisk stimulering, og vi er opptatt av å være til stede i 

barnas utforsking og fremme mestringsopplevelser ved å støtte og veilede når det 

trengs. Mestring er viktig for videre utforsking og utvikling av de motoriske 

ferdighetene, så vel som på alle andre utviklingsområder. 

- stimulert språket i sangsamlinger, lesegrupper både inne og ute. I lesegrupper har vi 

jobbet med boken «Jeg vil bake, sier Nora». 

- laget god, hjemmelaget mat. Barna får være med å ta del i matlagingsprosessen på 

kjøkkenet. Vi smaker på ulike matvarer før de tilberedes og etter. 

- bakt rundstykker og lekt med playdo. Gjennom sansemotoriske aktiviteter får barna 

bruke kroppen og sansene til å utforske. 

- hatt finmotoriske aktiviteter som pusling, tegning og perling og formingsaktiviteter 

med ulike materialer. 

- hatt lekegrupper. Barna trives godt i lekegrupper med lek på avdelingen, sanserommet 

og kjøkkenrommet. 

 

I desember skal vi… 

- ha lesegrupper med boken «Ingrid og Ivar feirer jul». I denne boken blir vi kjent med 

Ingrid og Ivar som forbereder seg til jul. De pynter huset, har juleverksted og baker 

julekaker. I lesegrupper, og i andre hverdagsaktiviteter der vi bruker språket stimuleres 

barnas språkutvikling. Vi er opptatt av å sette ord på barnas uttrykk, og støtte deres 

utforsking av språket hver dag, hele tiden. 

- ha lekegrupper. I lekegruppene bygger vi relasjoner og øver blant annet på å dele. I lek 

og samhandling med andre stimuleres barnas sosiale utvikling. 

- bli kjent med boken «pulverheksa og julenissen» i forbindelse med julekalender på 

avdelingen. 



- ha nissefest med grøt, lek og moro fredag 16.desember. 

- ha formingsaktiviteter og juleverksted 

- gå turer i barnehagens nærområde. Ute på tur utforsker vi forskjellige steder og 

underlag, slik at barna får mange gode motoriske erfaringer. Vi støtter barna når de har 

behov og har fokus på deres mestring. 

- leke på barnehagens uteområde.  

- bake lussekatter, kokosmakroner og serinakaker.  

 

Hipp hurra for månedens bursdagsbarn! 

- Amund fyller to år 7. desember 

- Andreas fyller to år 15.desember 

 

 

Viktige datoer 

- Julelapper må leveres til oss innen 7.desember. 

- Lucia markeres med foreldrecafè, 13. desember fra klokken 15.00-16.00. Vi serverer 

lussekatter, kaffe/te og juice. Alle barna på huset synger sanger ute klokken 15.00 

(hvis været tillater det). Uglene på de store avdelingene (edderkopper, maur og 

marihøner) skal gå i luciatog, og kommer innom avdelingen vår ca. klokken 15.30. 

https://pixabay.com/no/ballonger-fargerike-bursdag-flying-1903713/

