
 

 

Plan for Desember 
 

I november har bjørnehiet blitt bedre kjent med 

det ukrainske folkeeventyret om skinnvotten. 

Gruppe 1 og 2 har hatt samlinger med konkreter 

og formingsaktiviteter der vi har laget de ulike 

dyrene som fikk plass i votten. Gul gruppe har 

hatt samlinger med konkreter, og selv 

dramatisert eventyret.   

 

Vi har bakt pepperkaker mens vi hørte på 

julemusikk, utenom pepperkakehjerte-

kalenderen er alle pepperkakene spist opp før 

desember er begynt.  

 

Turdager i november; 

 

Grønn gruppe har gått turer til ramsviksstranden, 

fokuset er å gå på tur selv og holde hender. Vi 

synger mange sanger på vei ned, på vei opp 

igjen har vi sprunget på grusvegen og stoppet 

på hver bakketopp og heiet hverandre opp. Som 

bensin har vi med marie kjeks, det gjør godt i 

den lange bakken.  

 

Blå gruppe sine turer har dessverre av ulike 

grunner gått ut, men til gjengjeld tok vi det igjen med en skikkelig byvandring, der vi 

fikk se på den julepyntede byen, og høydepunktet; kafebesøk med rundstykke og 

juice.  

 

Gul gruppe har gått til den faste plassen i skogen, vi har med komfyr i koffert som vi 

lager varmmat på. Vi har også hatt ulike aktiviteter og regelleker, som gjømsel med 

bjelle, fisken i det røde hav og rødt lys. Det blir også tid til frilek i naturen, og vi har 

hatt mange fine stunder med utforskning, en bratt skråning blir rutsjebane eller et par 

stammer blir veggene i et hus, og en haug løv blir til sofa. 

 

I desember skal vi trekke julekalender og telle ned til jul. Barna har laget hvert sitt 

pepperkakehjerte som nå er avdelingens julekalender. Vi skal også bli kjent med 

julefortellingen om Jesus i samlingene. Hver mandag har vi adventsamling, her 

tenner vi lys og «fanger» juleord med fluesmekke.   

Periodeplan 
Avdeling Bjørnehiet  

Praktisk info: 
 

Frokost er 8.15-8.45 
 

Tur-dager: Grønn på mandager, 
Gul på onsdager og Blå på 

torsdager. 
 

Nissefest 8. desember, ta på 
rødt tøy 

 
Lucia 13. desember, se eget 

skriv. 
 

Julevandring i kirken 14. 
desember, se eget skriv. 

 
Husk planleggingsdag 2. januar 

 
Meld dere på nyhetsbrevet på 

minbarnehage.no 
 



 

 

Vi skal også bake lussekatter og lage 

julehemmeligheter. Vi ser frem til en 

forventningsfull og forhåpentligvis rolig 

førjulstid. 

 

Foreldresamtaler 

 

Foreldresamtalene er så smått kommet i 

gang, og fortsetter på nyåret. Takk for fine 

samtaler så langt. 
 

Bursdager 

 

Den 22 nov feira vi Herman med 5 raketter og Gruffalo i samling, til lunsj spiste vi 

taco. 

 

Den 4 desember feirer vi Marianne, hipp hurra! Og den 27 desember har Walter og 

Sven bursdag!  

 

 
 

Ukerytme på Bjørnehiet 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Turdag for 

grønn gruppe 

 

Matlaging for 

blå gruppe 

Møtedag 

 

Lekegrupper 

Turdag for gul 

gruppe 

 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

Turdag for blå  

gruppe 

Gul gruppe i 

kjeller 

 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

 

Gruppe 1: 

Eivynd, Lars, Helle, Walter, Filip og Selma 

 

Gruppe 2: 

Sven, Torvald, Eliana, Asma og Audre.  

 
 
Hilsen Stine Oline, Denisa, Marianne og Kristina. 

Merking av klær er dere sikkert 
lei av å høre om. Husk at 

umerkede klær og utstyr veldig 
raskt forsvinner i virvelvinden av 

en barnehagehverdag.  
 


