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Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst- barna skal få interesse for pekebøker, 
billedbøker og bøker med enkel tekst. Få positive opplevelser med ulike typer bøker 
fantasi og fakta. 
Grønt mål: Lære å ta vare på og reparere det som er ødelagt 
Sosialt mål: Ta vare på hverandre, være en god venn. 
 
I november har vi hatt fagområdet kommunikasjon, språk og tekst, og vi ville at barna 
skulle få interesse for pekebøker, billedbøker og bøker med enkel tekst. Positive 
opplevelser var også noe vi ville la barna få gjennom bøker. Vi har lest både i samlinger 
og ellers i løpet av dagene, det mangler ikke på antallet bøker ila dagen. Flere av barna 
elsker å lese! Barna liker også godt å lese for hverandre, det resulterer også i en del løse 
sider i bøkene våre, men med litt tape og godvilje er de nesten så gode som før.  
 
Boka vi har hatt fokus på i samlingene denne måneden har vært Geitekillingen som 
kunne telle til 10 av Alf Prøysen. Det har vært veldig kjekt. Barna kan hele boken utenat, 
og sitter og forteller oss hvem som kommer så av dyrene. Vi har telt oss selv, og vi har 
vært med geitekillingen når han skulle telle alle dyrene. Konkreter har også blitt brukt, for 
å synliggjøre for barna hva vi leser om. Ekstra kjekt er det når barna selv tar med seg 
boka og dyrene inn i leken! 

                      
Planen vår har også vært og prøve å få 
speilet oss i sølepytter ute, dessverre 
har dette vært vanskelig å få til, enten 
har det vært for surt vær eller så har 
det vært lite gode pytter. Men det betyr 
slett ikke at vi gir opp av den grunn!  
 
De eldste på avdelingen har også fått blitt kjent med boka Da lille Larsens hus blåste bort 
av Jakob Martin Strand. Kjempekjekk bok, men ikke fult så spennende som 
Geitekillingen.  
 
Aktivitetene på avdelingen denne måneden har vært turer i nærmiljøet for å samle inn 
ulike materialer til juleverksted, vi har fått hilse på noen fine høner på turene våre, og 



ikke minst så fant vi en død rotte, det var veldig 
spennende. Noen hadde selvsagt lyst å klappe denne 
eller bare prikke litt borti… men vi flyttet den til siden og lot 
det være med tanken. 
Vi bruker også turene våre til å snakke om veien vi går, at 
vi må passe oss for biler og sykler. At det er viktig at vi går 
sammen, holder hånda eller i tauet. At det alltid er en 
voksen som går først og en voksen som er sist-viktige ting 
å øve på og slett ikke et tema som er ferdig.  
 
Vi snakker også en del om det å leke med hverandre, det 
å hjelpe barna løse konflikter er viktig. Det er også viktig å 
få en begynnende forståelse for hvordan en spør om å få være med i leken, voksne som 
veileder og hjelper, og hvordan man kan trøste en venn som er trist og lei? Det sosiale 
målet tar vi med oss videre inn i ny måned; Ta vare på hverandre, være en god venn.   
 
Vi har hatt mini røris og ikke minst så vi har begynt med yoga (det ligger bilder av dette 
på hjemmesiden) Yoga har blitt en stor hit hos oss, og barna er blitt så gode. Vi er helt 
imponert! 
 
Vi ser også at fruktmåltidet er populært, barna spiser veldig godt. For tiden er det epler 
og druer som er mest populært, på en god nummer to finner vi appelsin, banan og gjerne 
andre ting. Flott om alle har med seg en frukt til dagen eller evt leverer for hele uka på 
mandagen.  
 
Slutten av november begynte også en ny gutt på avdelingen Eplehagen. 
Velkommen til Matheo! 
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for Desember  

 
 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Julen og dens innhold og budskap 
Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet-barna skal få oppleve glede over egen mestring 
og eget produkt. Barna skal få kjennskap til tegning, maling og liming som uttrykksform. 
Prøve ut med fingre, pensel, fargestifter og svamp. 
Grønt mål: Glede seg over å gjøre ting sammen. «Gi, få og hjelpe» 
Sosialt mål: Tid, fellesskap, glede og forventning 
                     (Ta vare på hverandre og være en god venn) 

 
Aktiviteter 
Hver mandag i desember vil vi ha adventssamling på avdelingen. 
Her kommer vi til å tenne lys, synge, og si adventsverset av Inger Hagerup. 
hver dag vil det være kalendertrekking, øve på julesanger og moro. I samlingene 
kommer vi også til å få hilse på musefamilien som bor i kofferten (musevisa av Alf 
Prøysen) og høre hva de må gjøre før det kan bli jul. 
 
 
Desember skal være en måned full av forventninger, glede. Det er en magisk måned! 
Det skal pyntes, julemusikk skal spilles, julesanger øves på og nissebøker finnes frem. 
For ikke å glemme små og store julehemmeligheter dagene vil fylles med.  
Vi kommer til å ha pepperkakekalender på avdelingen og muligens rampenissen kommer 
innom om han slipper karantene (men dette er en hemmelighet). 



 
 

Nissefest blir det også denne måneden. Da kler små og store seg i noe rødt eller 
kostyme om de har, gjerne en liten nisselue? Og kanskje vi får et glimt av selveste 
nissen?  
 
Vi skal også feire tre bursdager denne måneden, så fest og moro skal det i alle fall bli. 
 
Bøker  
Julebøker og fortellinger 
vrimlebøker 
 
Sanger/ rim og regler            
Musevisa 
På låven sitter nissen 
O jul med din glede 
Adventsvers 
Luciasangen 
En stjerne skinner i natt 
 
 

Bursdager  
 

 

Sofie 3 år, 8.desember 
Emma 3 år, 14.desember 
Sannah 3 år, 18.desember 

Informasjon 

 

 

 

Viktige datoer  
Nissefest 10.desember 
Lucia 13.desember 
 
4.januar planleggingsdag. Barnehagen er da stengt  

 
 

 
 
 


