
 

 

  

 

SANGER  
 

Vi har fått tid til mye i løpet av desember. Vi begynte med litt 
juleforberedelser allerede i november. Da startet produskjonen av 
julekort, håper kortene kom frem dit de skulle, både innenlands og 
utenlands. Videre har vi laget julegaver.  

Vi har hatt fokos på å kose oss denne måneden og har undret oss 
over julen sammen med barna både i samling og gjennom 
hverdagen generelt. 

På nissemarsjen møtte vi julenissen, alven, Olaf og reinsdyret på 
taket. På forhånd hadde vi fått et brev fra nissen som ikke fant 
Rudolf. Rudolf var veldig glad i klementiner og vi følgte spor av 
klementinskrell rundt på uteområdet og helt opp til taket. Se 
bildene på nettsiden. 

Hver mandag har vi også hatt felles adventssamling i gymsalen. Der 

ble vi kjent med rødnissen og blånissen, julenissen og rotta😊 

Vi vil takke FAU for en flott grøtfest og tusen takk for en hyggelig 
luciafrokost med dere på luciadagen 

- jeg vil ha en blå ballong 
- det snør, det snør 
- se nå snør det 
- regle om snø 
- bæ, bæ, lille lam 
- kom skal vi klippe 
sauen 
 

 

Bursdager 

Med vennlig hilsen Ingunn, Lena, Hanne og  Silje 

REVENYTT  
 

 
- oppleve, få erfaringer med og kunnskaper 

om årstiden vinter 
 

- få erfaringer med ull og lære om hvor ulla 
kommer fra 

 

 

Vi starter det nye året med temaet VINTER. Vi ønsker å 
gi barna mange opplevelser og erfaringer gjennom å 
bruke sansene, undre oss, eksperimentere og sette ord 
på alt det magiske vi gjør.  
 
 

MÅL for tema VINTER 

- vinter  - blå 
- snø  - is 
- sau  - ull 
- lue  - votter 
 
 

 

NØKKELORD  

Januar… 

Bø og bæ i vinden 
“Bø og Bæ skal kjøre spark til 
butikken. Dit går det som eit 
lyn, men på hjemveien blir 

det snøstorm.” 

Hurra for 
Mikkel 2 
år! 

- ut i skogen, hogge 
ved 
- Regle om snø 
 
 

 

RIM OG REGLER  

Hurra for 
Amalie 1 
år! 


