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I november har vi brukt tid på å lære om høstens farger, vær 

og blader i ulike fasonger og hatt fokus på årstiden høst. 

Vi har laget forskjellige ting med tema høst, som høstbilde 

med ugle hvor bladene er «kroppen» til ugla og et pinnsvin av 

trolldeig og tannpirkere. Barna har malt høstbilde med fargene 

grønn, rød, gul og oransje, malt trebilde hvor vi brukte 

fingrene våre og maling til å trykke blader på. Det ble flotte 

kunstverk! Været har vært mildt så vi har også hatt måltider 

og samlinger ute. Vi har lekt masse i bladene og de har vært 

«basseng» som vi har hoppet i. Det syntes barna var veldig 

kjekt. Vi har og hatt eventyret om Gullhår for de store i 

språksamlinger og bukkene bruse for de minste. 

Vi har hatt lekegrupper hvor vi har hatt kjøkkenlek, dukker, 

lest bøker, puslet, lekt med dyr, playdo og lekt med dukker. 

 

Planer for desember 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I desember skal vi ha temaet: «Jul og vinter» 
 

Julehøytiden nærmere seg og vi har begynt å glede oss. I 

adventstiden vil vi at barna skal få oppleve gleden ved å delta 

aktivt i juleforberedelsene våre. Vi ønsker å skape en koselig 

og forventningsfull tid, uten at vi feirer jul på forhånd. 

Om vinteren er det mange muligheter for å utforske 

naturfaglige fenomener. Bygging med snø og is gir inspirasjon 

til lek og læring og er et flott utgangspunkt for utforsking. Vi 

skal undre oss sammen med barna om hva vinter er, hva som 

skjer ute i naturen om vinteren og hva som skjer med vann når 

det er så kaldt ute. Vi skal og sjekke hva som skjer med isen 

ute hvis vi tar den med oss inn. 

 

Hovedmål: Bli kjent med norske juletradisjoner og årstiden - 

vinter, og få gode opplevelser med naturen om vinteren. 

Læringsmål: Trene øye-hånd koordinasjon 

Språkmål: Advent, julegave, lys, lilla, rød, pepperkaker, 

Julaften, Snø, frost, julenisse, snømann, mus og juletre. 

Sosialt mål: Oppleve glede og fellesskap. 

  

Desember byr på mange kjekke aktiviteter som juleverksted, 

baking, Lucia, adventsamlinger og nissefest. Både lukt, smak, 

spenning, glede, sang og moro skal prege hverdagen. Vi 

synger tradisjonelle julesanger, og familie og fellesskap er 

viktige verdier som vi ønsker å ha med oss i førjulstida. Vi 

skal ha juleverksted hvor finmotorikken øves ved bruk av 

ulike verktøy. I barnehagen har vi koselige adventsstunder 

hver mandag morgen på fellesrommet hvor alle avdelingene er 
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samlet. Vi skal vektlegge det at barna skal få oppleve og erfare 

noen av julens tradisjoner. 

Pandaene skal også ha adventsamling hver dag. Da tenner vi 

lys (ledlys), synger julesanger og snakker om julenissen. Vi 

har også en egen adventskalender med pepperkakehjerter vi 

har laget og nedtelling til jul der hvert enkelt barn får trekke. 

Pandaene skal sanse på julelukter. 

Bok om «24 dager til jul» handler om en dag om gangen. Hver 

dag frem til 24. desember, skal vi lese om to små mus som 

venter og gleder seg til jul. Med nydelige illustrasjoner og en 

spennende fortelling, kan du bli med på eventyr. Her flettes 

alle julens tradisjoner inn i historien. 

Tiden vi snart går inn i er den koseligste og mest vidunderlige 

tiden på året. Den magiske førjulstiden. 

  

På nissefesten den 8. desember kan barna kle seg ut med 

nisselue og røde klær for de som har lyst til det. 

 

Månedens 
sang/regle/bok/eventyr: 
 

Sang: «På låven sitter nissen» 

«Julekveldsvisa» 

«Santa Lucia» 

«Tenn lys» 

«Å jul med din glede» 

«Jeg gikk meg over sjø og land» 

«Så går vi rundt om en enebærbusk»  
«Snømannen kalle» 

«Det snør det snør tittelibom» 

 

Regle: «Nisse rød og nisse blå»                   

 «Pepperkakegutten» 

 

Bok/ eventyr: «Musevisa» 

«24 dager til jul» 

«Vrimlebok vinter» 

 

 
 

Praktiske opplysninger: 
 
 

 
 
 
 
 

-Viktige dager: 
 

-08.12 Nissefest for barn og ansatte.  
-13.12 Lucia markering 

-26.12: Andre juledag (barnehagen er stengt) 
-Husk! Planleggingsdag 2. og 3 januar da, barnehagen er 
stengt.  
-onsdag 4. januar starter vi opp igjen etter juleferie! 
 

-"Har du noe å diskutere med FAU? Du kan gjerne ta kontakt 

med representanten fra din avdeling, se ark som er hengt opp 

på tavla for kontaktinformasjon." 
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 -Referat fra FAU og SU (samarbeidsutvalget) henges opp på 

tavla på avdelingen. 

- Viktig at barna deres har gode varme klær. Varme barn er 

glade barn! Votter, ullklær, hals, luer, fleece, tykk genser og 

vintersko kommer godt med på kalde dager.  

-Merk alt sko og tøy. 

-Husk å ta hjem regntøy og dress til vask og sjekk hver fredag.  
 

-Beatrice skal slutte, hun vil studere videre. Vi vil takke så 

mye for det gode samarbeidet og ønske henne masse lykke til 

videre. 

 
 

 

Auglend barnehagene  

 

Vi ønsker barn og foreldre en fin førjulstid, en riktig god jul og ett lykkelig nytt år!  

Nissehilsen fra Nina, Beatrice, Anita og Paula. 

 
 


