
Månedsbrev for desember 

 

I desember måned vil juleforberedelser og advent være i fokus hos oss. Vi 

starter dagen med adventssamling hvor vi tenner adventslys og synger adventsangen, -vi 

trekker kalenderen, synger julesanger og får høre” julefortellinger”. 

 Vi vil ha et bord med ulike formings aktiviteter liggende klart, der barna kan lage julelenker, 

jule kort og ulik julepynt. Noen dager har vi juleverksted og lager julepynt som barna kan ta 

med seg hjem. Vi koser oss med julemusikk og leser i julebøkene våre. Julekalenderen vår 

som er pepperkake-hjerter, får barna «trekke» en dag hver. Vi har en spennende boks som 

barna trekker et navn fra hver dag. På denne måten kan vi telle ned til jul og følge med på 

hvor mange dager det er igjen. Noe som ikke bare er spennende, men også god matematikk 

for barna. 

Viktige datoer denne måneden er: 

 

- Mandag 05. desember blir det Julegrantenning kl: 15.30. 

- Tirsdag 6. desember går vi til julekonsert i St. Petri 

kirken. Vi går fra barnehagen kl:09.00. Alternativ for de 

barna som ikke går i kirken 

- Onsdag 8. desember inviterer vi til julefrokost kl: 07.30- 

08.45 

- Tirsdag 13. desember synger 5 års gruppen inn Lucia for 

de andre barna i barnehagen 

- Fredag 16. desember blir det nisse fest i barnehagen. Vi 

kler oss i røde klær, har nissesamling og spiser nissegrøt 

og kanskje kommer nissen. 

- Tirsdag 20 desember inviteres barna hjem til Marianne 

på Vassøy. Der vi har ulike aktiviteter og kanskje får 

møte julenissen?? 

  

Mandag 2 januar 2023 er det planleggingsdag. Da er barnehagen stengt. 

 

 

 

 



Periodeplan 

Tema for perioden: Adventstiden og juletradisjoner 

Mål: Barnet skal få erfaring med fokusordene og få en 

forståelse for ordenes innhold. Vi ønsker også at barna 

våre skal bli kjent med tradisjonene våre. 

  

Periodens litteratur med 

formidlingsmetoder 

Periodens fokusord Periodens 

rim/regler 

Periodens sanger 

«Den lille julenissen» 

«Musevisa» 

 

- Vi bruker 

konkreter/bilder 

for å visualisere 

litteraturen 

 

Vi leser også andre 

julebøker. 

 

Substantiv: 

Julegaver, -nisse, -

skjegg, -tre,-pynt, -

kake, stjerne,-kule, - 

kort, snø, slede, 

reinsdyr, sekk, nøtt, 

lys, felle, kull, 

støvel, spindelvev. 

Verb: 

Gå, klappe, bake, 

hoppe, klippe, lime, 

synge, tenne, lage, 

sope og danse. 

Følelsesord: 

Glad, lei/trist og 

redd. 

Stor – liten 

 

«Bake, bake, kake» 

«Nisse Rød og 

nisse Grå» 

 

 

«Musevisa» 

«På låven sitter 

nissen». 

«Jeg gikk meg over 

sjø og land». 

«O jul med din 

glede». 

«Nå tenner vi det 

første lys» 

Førskolegruppa: 

«Luciasangen» 

 

 

 

 

 

Periodens 

språkleker/språklige 

aktiviteter 

Periodens 

lek/aktivitet 

Periodens 

tur/opplevelse 

Periodens 

formingsaktivitet 

 

Nisse grå og nisse rød 

Kims lek 

Vi trekker kalender 

og tenner lys hver 

dag 

Nissefest 

Julegrantenning 

Luciadag 

Nissefest 

Baker 

peppernøtter, 

lussekatter og 

Pepperkaker 



 

 

 

 

 

Vi går rundt 

juletreet 

 

Førskolegruppa: 

Baker lussekatter. 

 

 

Tur til Vassøy  

 

 

Vi lager julepynt 

 

 

VI ØNSKER DERE ALLE EN FIN OG FREDFULL FØRJULSTID! 

HILSEN FRA MARIANNE, ANNE- SISSEL OG HEIDI.  

 


