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Håper alle har hatt en fin juleferie og vi vil ønske alle ett godt nytt år. Tema for desember var 
kunst, kultur og kreativitet. Julen står naturlig som ett tema for desember og vi har hatt ulike 
aktiviteter der vi har undret oss over og utforsket nye materialer. I slutten av november laget alle 
barna hvert sitt hjerte som de fikk pynte. Dette ble årets julekalender på avdelingen, da det var 
en del tekniske problemer med den digitale kalenderen. Vi startet hver dag med adventssamling, 
der vi tente advents lys, sang julesanger og trakk kalender. Alle barna fikk til slutt hvert sitt hjerte 
som de fikk ta med seg hjem. Det var stor stas å få trekke kalenderen og barna var viste 
forståelse for at det hva kun ett hjerte hver dag som skulle trekkes. Vi hadde planer om å lese 
utdrag fra bok i samlingen, men vi så at barna ville i aktivitet etter at vi hadde trekket kalender og 
hatt sang samling. Vi la fram vinter vrimle bok og andre julebøker som barna selv kunne bla i og 
lese sammen med de voksne. Vi har utforsket magisk leier, der vi laget julepynt, malt og utforsket 
glitter og paljetter. Det var spennende å se glitteret blande seg med leiren. Da vi skulle male 
trekuler fikk barna hver sin pose med kuler med maling oppi, vi undret oss over hva som skjedde 
når vi ristet på posen og  hva som skjedde med kulene. Vi har hatt turer i nærmiljøet, og vi har 
vært på oppdagelses ferd der vi har jaktet på lys og juledekor. I hinna park har vi gått rundt 
juletreet og vi sang på låven sitter nissen, musevisa og julenissens bjeller. 
I år ble det nissefest avdelingsvis og det var kjekt å se så mange små nisser. Vi hadde nisse 
disko, juleverksted og grøt til lunsj. Barna fikk utdelt hver sin lysende julefigur og det var stor stas 
å få utforske lyset fra figuren når vi slukket lyset og satte på rolig avslappende musikk.  Barna fikk 
ta med alle julegaven som ble laget, og mange «gledet» seg nok til å få vise disse hjemme. 
Desember har vært en fin måned med masse fellesaktiviteter, men også mye tid til lek og 
samspill med hverandre. 
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Tema: Vinterhygge- Antall, rom og form 
 
Fagområde: 

- Barna skal få kjennskap til tall og symboler gjennom enkle regler, sanger, telling, 
eventyr og bøker 

- Lek med forskjellig konstruksjonslek, materiale som kan stables oppå hverandre 
  

Grønt mål: verne om, ta vare på og vise forståelse om hvordan vi behandler materialene 
på avdelingen. (leker, bøker o.l) 
 
Sosialt mål: ta vare på hverandre, styrke vennerelasjoner og gruppe dynamikken 
 
Vanligvis pleier vi å ha vinterhygge på tvers avdelingene denne måneden. Så lenge vi er 
på gult nivå får vi ha vinterhygge på egen avdeling. 
 
Aktiviteter: 
 Vi jobber rundet tema vinterhygge og antall, rom og form.  

- Vi skal på oppdagelses turer i nærmiljøet hvor vi skal jakte på vintertegn, og vi 
skal eksperimenter med vann og minusgrader. 

- Vi skal utforske ulike konstruksjonslek i forhold til tyngdepunkt, når raser tårnet? 
- Dramatisering av de tre bukkene bruse 

 
Bøker:  

- Bukkene bruse  
- Vinter vrimle bok 

 



Sanger/ rim og regler:  
- Bukkene bruse 
- Det satt to katter på ett bord 
- Seks små ender  
- Fem små snømenn 

 
 
 
 
Det satt to katter på et bord 
kvirrevirrevitt bom bom 
Så sa den ene: “Hør min venn” 
kvirrevirrevitt bom bom 
“Sku’ vi ikke klatre ned igjen?” 
Kvirrevirrevirrevirrevitt bom bom 
Og så klatret begge ned igjen 
Kvirrevirrevitt bom bom 
 
Og da de så var kommet ned 
kvirrevirrevitt bom bom 
Så sa den andre: “Hør, min venn” 
kvirrevirrevitt bom bom 
“Sku’ vi ikke klatre opp igjen?” 
Kvirrevirrevirrevirrevitt bom bom 
Og så klatret begge opp igjen 
Kvirrevirrevitt bom bom. 
 
 
 
Seks små ender kjenner jeg 
Fem er smal og én er brei 
Og den ene lille and med fjær på stjert (opprinnelig "strekk" isteden for "stjert") 
Den kommanderer med et kvekk, kvekk, kvekk.  
Et kvekk, kvekk, kvekk 
 
Ned til stranda vil de dra 
Med et vibbe vabbe, vibbe vabbe til og fra 
 Og den ene lille and med fjær på strekk 
 Den kommanderer med et kvekk, kvekk, kvekk.  
 Et kvekk, kvekk, kvekk                                                                                        
 
 

Informasjon 

 

 

 

Fint om dere tar en sjekk i garderoben i forhold til ekstra klær, yttertøy og noe til å sove i.  
 
Vi vil minne på om at det er kun en foreldre som kan være i garderoben om gangen, og det er 
ikke lov å komme inn på avdelingen, kun i yttergarderoben.  

                                   Hilsen personalet på rognebærskogen 
 
                                     Unni, Shweta, Kristin og Lisa 

5 små snømenn sto i vår hage (hold 

5 fingre opp)  

Sola stod opp og skinte hele dagen 

(lag sirkel over hodet) 

Da kvelden kom, var en av 

snømennene bort (vis med fingrene) 

Den hadde smeltet til en bitte liten 

flekk. 

(man fortsette til alle snømennene 

har smeltet) 



 


