
  
Evaluering av 
desember 
 

Vi håper dere alle har hatt en fin jul og godt nyttår! Vi ser 
frem til et nytt år i barnehagen J 

Desember har vært en fin og koselig måned i barnehagen, og 
vi har selvfølgelig hatt mest fokus på alt som har med jul å 
gjøre. Vi har hatt juleverksted, noen av aktivitetene var å 
male smeltet snømann og stjerner. Barna har bakt 
pepperkaker og lussekatter, her ble det mange 
sanseinntrykk. Det beste med å bake var å smake på deigen. 
Hver dag etter frokost har vi hatt julesamling. Vi har også 
hatt nissefest, og alle hadde kledd seg ut som smånisser. 
Etter frokost hadde vi fellessamling og nissen kom på besøk,  
han hadde med seg en sekk med noe godt oppi til alle barna. 
Vi har hatt Luciafrokost, veldig kjekt at så mange kunne 
komme denne dagen.  

 
Januar 
 
Tema: 
Vinter og eventyr 
 

 

Vi ønsker å jobbe videre med årstiden vinter, vi skal 
eksperimentere med vann og male vinterbilder. Håper vi får 
noe snø, slik at vi kan ta i bruk akebrettene her i 
barnehagen og lage snømann. 
 
Vi skal også jobbe med eventyret om Bukkene Bruse.  
Dette er et eventyr som barna liker veldig godt og som 
flere har kjennskap til. 
Det har en enkel oppbygning med mange gjentagelser og som 
er lett for barna å lære. Eventyret vil også gi barna 
inspirasjon til egen lek, kreativitet og fantasi. Vi skal ha 
ulike formingsaktiviteter i forbindelse med dette teamet.  

 
Månedens sanger, 
regler 
 
 

Sanger: God morgen. Bukkene Bruse. Blinke blinke 
stjernelill. Ole Brum - Det snør det snør.  

Regler: Ut i skogen-hugge ved. 

 
Språksamling 
 

Barna blir kjent med eventyret. Vi skal ha fortellingsstund 
med konkreter.  

Gjennom eventyret vil barna få kjennskap til begreper som 

MØLLEBUKTA 



minst-mellomst-størst, over-under. også motsetninger som 
liten-stor og tallene 1,2 og 3.  

 
Superklubben  
(2 åringene) 
 

• Turnhallen 
• Lotto 

Bursdager 
 

• Luka blir 3år - 25 januar J 
Hipp hurra! 
 

Informasjon • I slutten av måneden starter vi med 
foreldresamtaler, det vil bli hengt opp en liste på 
tavlen med ulike tidspunkt. Skriv dere på den tiden 
som passer for dere. 

• Husk å fylle opp hyllen til barnet med varme klær, 
vintersko, regntøy og støvler. 

• Barna sover fortsatt inne, vi venter på noen som skal 
fikse vognskuret.  

 
 

 
HILSEN OSS PÅ MØLLEBUKTA J 


