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desember 

 
 
 

 

 
 

Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Tema: Julens innhold, budskap og tradisjoner 
 

Sosialt mål: Å være en god venn, og å glede seg over å skape noe sammen 

Grønt mål: Glede seg over å gjøre ting sammen. «Gi, få og hjelpe» 
 
I desember så har alle barna på avdelingen fått være med på å skape kunst som de 
stolt fikk ta med hjem før jul. De har fått erfaring med å lage fotavtrykk, som ble 
forvandlet til fineste snømenn, og deilig ull ble til fine juletrær på pinne. Barna har fått 
være med å bake og smake på lussekatter og pepperkaker. Vi har også hatt noen felles 
tegneopplevelser, hvor alle barna tegnet på stort ark på gulvet. Det gav både glede og 
fellesskapsfølelse, og det hele resulterte i en nisse og et juletre som ble pynt på 
veggen.  
 
Hver mandag har vi hatt adventssamling hvor vi har hatt fokus på å tenne lys og å 
snakke om, se i bok og fortelle på en enkel måte hvorfor vi feirer jul. Julekrybben har vi 
brukt for å visualisere dette. I samlingene ellers har vi lest Hysj-boka og hatt besøk av 
nissen som ikke får spise grøten sin i fred, for alle musene. Barna har blitt gode til å 
synge På låven sitter nissen.  
 
Vi har hatt turer til Hauane og «togskinnene», men høydepunktet var nok turen til 
Jåttåvågen for å se på det store juletreet.  
 
Luciadagen ble gjennomført også i år. Vi slukket lyset og små og store sto linet opp 
med vinduet åpent, for å se, og høre det fine luciatoget som kom forbi vinduene våre 
to ganger. Etterpå fikk alle hver sin lussekatt til frokost. 
Nissefesten var også et høydepunkt denne måneden. Mange fine 
smånisser på avdelingen, samling og grøt til lunsj. Og jammen 
dukket det ikke opp en nisse med reinsdyr, som attpåtil hadde tid 

til å spise litt grøt med oss. Mange store barneøyne å skue da       
Det har vært fint for oss å kunne se, å dele, glede og forventning 
sammen med barna deres denne måneden. 
 

Tema og 
innhold for 
januar 

 
 
 
  

 
 

 

 

Fagområde: Antall, rom og form 
Tema: Vinter - vintervær 
 
Språkmål: Begynnende interesse for tall og telling, og få kjennskap til ulike 
former 
Sosialt mål: Å være en god venn 
Grønt mål: Verne om! 
 
Bøker:  
Eventyret om bukkene bruse 
1-2-3 Telle-boka av Thorbjørn Egner 
Mange fargerike små og en liten rosa 
Bøker om vinter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vennebøkene (Samarbeide, Vente på tur og Dele) 
 
Sanger og rim/regler:  
Lille bukken bruse 
Ellinga vellinga 
Telle til 10 og andre telle-regler 
Den som deler 
 
Aktiviteter:  
Vi jobber med fagområdet antall, rom og form ved at vi undre oss og resonnere 
sammen med barna om former, likheter, størrelser og tall. Barna introduseres 
for formene sirkel, trekant og firkant og eventyret om Bukkene bruse. I 
arbeidet med fagområdet utforsker barna også former og størrelser gjennom 
lek med puslespill, klosser og puttekasse. Barna får erfaring med matching av 
former. 
 
Vi jobber med temaet vinter i samlingene. Vi eksperimenterer og undrer oss 
sammen med barna om ulike temperaturer – hva skjer når vannet fryser og 
smelter/tiner. Er vi så heldige å få litt snø? Kan vi lage snømann, og se hva som 
skjer når vi tar den med inn? 
 
Turer i nærmiljøet – Vi går på formjakt i naturen – finner vi noen av formene vi 
har blitt kjent med ute? 
 

Bursdager  

 
Vi feirer Tiril som har bursdag 5. januar og Ådne Aleksander som har bursdag 

19. januar. Hipp hipp hurra       

Informasjon 

 

 

 

Fint om dere sjekker at barna har det de trenger av klær for kalde og våte 

dager.  

Vi minner om at det bare skal være en forelder i garderoben om gangen, og at 

dere ikke har lov til å komme inn på avdelingen ved levering og henting på 

grunn av smittevernhensyn (kun i grovgarderoben). 

 

 
Hilsen personalet på Gårdstunet, 

Anja, Marianne, Maren og Inger       

 
 

 


