
MÅNEDSBREV JANUAR 2023 

 

GODT NYTT ÅR ALLE SAMMEN!!! 

 

OPPSUMMERING AV DESEMBER 2022 

 I desember jobbet vi med tema: jul. Målet med dette tema var at barna skulle  

få kjennskap til de norske juletradisjoner og få en fin opplevelse av jul. Vi har  

begynt ganske tidlig med juleverksted. På slutten av november begynte vi med å  

lage julegaver. Uke etter begynte vi å bake i små grupper. Vi har smakt på  

deigen, sunget sanger og koste oss masse. Vi har reist til byen for å se på  

pepperkakebyen. Vi har jobbet i mindre grupper og det var kjempebra for de  

minste. Alle aktiviteter var koselige i rolig og avslappende atmosfære med  

julemusikk i bakgrunnen. Den 13.desember hadde vi LUCIA KEFE for barnas  

foreldre og søsken. Den 16. desember laget vi Nissefest for barn. Det var  

julemusikk, dans, og Nisse besøk og deilig risgrøt.  

Barn har fått små julegaver og fikk gode opplevelser. I romjulen slått vi oss  

sammen med Bikuben og vi koste oss mye sammen.  Hele desember var fin vinter  

måned med snø som overrasket oss litt men det var så koselig å leke med snøen,  

gå på akebrett og nyte dagen selv om det var kaldt ute.  

JANUAR 2023 

I januar skal vi jobbe med tema: VINTER. Målet ned dette tema er å bli barna  

kjent med denne årstiden.  



Rammeplanen for barnehagen sier: 

«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med 

naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike 

årstider.»       

Vi kommer til å snakke om vinteren og hva som kjennetegner vinteren. Eks. tykke 

klær og varme sko, lue og votter, kaldt vær, snø, is. Vi formidler Skinnvotten i 

samling med bruk av konkreter. Skinnvotten det er et gammelt ukrainsk 

folkeeventyr. Dette eventyret handler om en gammel mann som mister votten sin 

en dag han går i skogen. En mus får øye på votten og bestemmer seg for å 

tilbringe natten i den. Men flere av skogens dyr er heller ikke sene om å bruke 

votten som hus. Og snart samles det ene dyret etter det andre i den varme 

votten.  

Vi kommer til å synge vinter sanger: «Det snør, det snør»,«Huttetu så kaldt det 

er».,«Snøman, snøman». Vi hoper at det blir mer snø så barn gå på akebrett. 

Vi kommer til å gå på turer, besøke gymhallen og ha kjekke formingsaktiviteter. 

Vi kommer til å lage vinter bilder.  

Fra 03.januar skal vi få et nytt barn hos oss. En liten gutt som heter Lio som er 1 

år skal begynne på Honningbarna. Velkommen hos oss Lio og vi håper at du 

kommer til å trives på Honningbarna. Og et barn skal flytte fra oss på stor 

avdeling- så vi ønsker Rayan lykke til videre og vi håoer at du får mange gode nye 

venner.  

  

Vi gleder oss til denne måneden!!! 


