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Desember måned har vært en fin tid med mange kjekke 
aktiviteter. Vi har hatt samlinger, sunget julesanger og åpnet 
julekalenderen på avdelingen. Vi har også hatt reglen om nisse 
rød og nisse grå. 
 
Det var også adventssamlinger hver mandag sammen med de 
andre småbarnsbasene. Da sang vi «Tenn lys» og hadde 
forskjellige innslag der jul var tema.  
 
Vi bakte også lussekatter og pepperkaker på avdelingen. Det 
var stor stas å få forme lussekattene og trykke ut pepperkakene 
i forskjellige former. 
 
Torsdag 8. desember var det nissefest i barnehagen. Det var 
kjekt å kle seg ut som nisser. På nissefesten hadde vi 
fellessamling på dramarommet og grøt til lunsj.  
 
Lucia ble markert 12. desember. Både barn og voksne koste 
seg og vi spiste lussekatter. Det var også Lucia tog som gikk 
gjennom hele barnehagen. Det var skolegruppen som 
gjennomførte dette. 
 
Mandag 12.12 var vi på tur til byen. Vi besøkte pepperkakebyen 
og så på all den fine julepynten som var pyntet med i sentrum. 
Vi spiste også lunsj i byen. Dette var en veldig koselig tur for 
både store og små. 
 
«På låven sitter nissen» har vært en sang som vi har sunget 
mye på blå denne måneden. 
 
Ellers har vi hatt juleverksted på avdelingen. Barna fikk lage 
ulike ting til julepose som de fikk med seg hjem før jul.  
Vi har også hørt mye på julemusikk i desember måned. 

Januar 
 
 
 
 

I januar blir temaet vinter på basen. Vi håper på litt snø slik at vi 
kan være ute å leke i snøen og ha det kjekt med 
vinteraktiviteter. 
 
En av aktivitetene vi skal gjøre denne måneden er å fryse vann i 
melkekartonger. Etter noen dager skal vi ta dem opp og se hva 
som har skjedd med vannet. Det blir spennende å se hvordan 
vannet har blitt til is når vi tar det ut av melkekartongene. 
I henhold til rammeplanen sitt fagområdet 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. 
 
Ellers kommer vi til å bruke de ulike aktivitetsrommene og gå på 
tur i nærområdet. 
 
 



Vi fortsetter med vårt dyretema og nå tar vi for oss kuen. Da 
synger vi sanger om ku og har ulike aktiviteter relatert mot ku. 
 
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. 
 
Denne måneden kommer første årsstudentene tilbake og skal 
være hos oss i 5 uker. 
 

Månedens sanger 
 

«Det snør, det snør» og «Snømannen Kalle». 
 

Månedens tegn Vinter:                       Snø: 
 

                   
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


