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Desember måned har vært en flott tid med mange kjekke aktiviteter 
som vi har gjort.  
Vi har hatt adventsamling hver mandag og vanlige samlinger daglig. 
Vi har sunget julesanger, hørt mye på musikk og hatt kjekke 
aktiviteter på basen.  
Vi har også hatt en del formingsaktiviteter der barna har vært med å 
lage ting til julegavepose som barna fikk med seg hjem før jul. 
 
Torsdag 8. desember var det nissefest i barnehagen. Det var kjekt å 
kle seg ut som nisser. På nissefesten hadde vi grøt og pepperkaker 
til lunsj. Vi hadde fellessamling med hele barnehagen og har danset, 
sunget og hørt på mye musikk på avdelingen. 
 
Lucia dagen ble markert 13. desember. Både barn og voksne koste 
seg og vi spiste lussekatter. Kjekt å høre på skolegruppen som sang 
luciasangen gjennom barnehagen. 
 
Ellers har vi vært ute og gått på tur i nærområdet. 
 
Håper alle har hatt en fin juletid og klar for et nytt og spennende år! 

Januar 2023 
 
 

I januar blir vinter temaet på basen. Vi skal ha kjekke aktiviteter både 
inne og ute. Det vil bli formingsaktiviteter relatert til vinter temaet.  
Vi skal ha vintersamlinger på basen der vi snakker og undrer 
sammen med barna om vinter og hva vi kan forvente oss i 
vintermånedene. Vi skal også synge sanger relatert til vinter.  
 
En av aktivitetene vi skal gjøre denne måneden er å fryse dyr i vann. 
Dette er et kjekt eksperiment der barna får være med på hele 
prosessen fra dyrene legges i vann og til de smeltes ut av isen. 
Etter noen dager skal vi ta dem opp og se hva som har skjedd med 
dyrene. Det blir spennende å se hvordan dyrene har formet seg i isen 
og reaksjonen til barna. 
I henhold til rammeplanen sitt fagområde om natur, miljø og teknologi 
står det at: 
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra 
til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med 
naturfenomener og fysiske lover. 
 
27.01 er det nyttårsfest i barnehagen. Da kan barna kle seg opp  
i finstasen hvis de har lyst. Det vil bli god musikk og dans. Mer 
informasjon om dette kommer senere. 
 
Ellers kommer vi til å gå på tur i nærområdet og være ute i 
barnehagen. 
 
Husk å ha med nok skiftetøy og riktig klær i forhold til årstid, husk å 
merke alle klær og sko. 
 
 



Månedens sanger   «Det snør det snør» og «Snømannen Kalle». 

Månedens tegn Snø:            Vinter: 

 
      

Glede, trivsel, lekested. 
Det er Auglend barnehage det 


