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Julevandring 

20 

Små  

grupper 

21 

Julebord 

22 

Julekonsert 

på konserthus 

23 

Kosedag 

24 
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Desember 2021 

Hei alle sammen!  

Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fo-

kus!  

Det blir koselige adventssamlinger, samlinger med julefortellinger og daglig spenning i hvem sin tur det 

er til å få pepperkakehjertet. Rampeapekatten har ringt og sagt han skal komme å rampe litt i barneha-

gen hver dag.. Blir spennende å se hva han finner på av rampestreker..  

 

Vi skal ha en fellessamling hver dag der vi skal 

- Trekke kalender 

- Lese dagens tekst i adventbok 

- Synge månedens sanger  

Smågruppene skal gå i dybden på en av månedssangene eller fortellingene. Mange barn synger Mu-

sevise (for eksempel) men forstår ikke teksten. Vi skal bruke konkreter, bilder og drama for å 

sikre at barna vet hva de synger om. Vi syns også at det er viktig at barna vet hvorfor vi feirer jul 

og derfor vil juleevangeliet bli formidlet.  

 

Månedens bok er:  Pulverheksa og julenissen 

 

 

I desember er hovedtema advent og jul.  I forbindelse med temaet skal vi fokusere på begreper 

«advent», «jul» og «rød». Hva er advent og hvorfor feirer vi jul? Vi skal bli kjent med begrepene advent 

og jul gjennom samling, samtaler, bakst, kunst og kulturelle opplevelser.  

 

I forkant av Lucia dagen skal vi øve på å synge Lucia sangen og gå i Lucia-tog og bli kjent med hvorfor vi 

feirer Lucia dagen.  I år, som i fjør, blir Lucia feiret ute og vi kan dessverre ikke ha dere foreldre inn i bar-

nehagen pga. smitte situasjonen.  Dere kan allikevel sett av morgenen fram til 08.30  for å se på tog og 

ta en kaffe og lussekatt.  

 

I tillegg til Lucia dagen skal vi også feire julebord og nissefest i barnehagen! Dette blir en spennende og 

kjekk måned!  Dere vil få nærmere informasjon om dette når det nærmer seg.  
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Månedens tema og tegn: Advent og jul  

Månedens farge: Rød  

Månedens sang: På låven sitter nissen,  musevisa og Santa Lucia  

Månedens regle: Nisse rød       & nisse blå  

Her er nisse rød, (ta frem en pekefinger med rød lue) 

og her er nisse blå (ta frem den andre pekefingen med blå lue) 

Begge to har fine nisseluer på (Vis dem frem) 

Nisse rød kan nikke, (nikke med fingen) 

nisse blå kan vrikke. (vrikk med fingen) 

Nisse rød kan gjemme seg, (gjem fingen inni hånden) 

nisse blå kan klemme seg. (klem pekefingen mellom tommel og langefinger, si «au!») 

Her er nisse rød og her er nisse blå. (vis dem fram igjen) 

Nå må begge nissene skynde seg og gå. (gjemme dem bak ryggen) 

 

Hovedmål; Å ha en magisk, spennende advent uten stress! 

 

Etikk, religion, samfunn: Hva er advent og jul? Hvorfor feirer vi jul?  

Kunst, kultur og kreativitet: Desember er selve juleverksted måneden. Vi lager jule-

gaver.  

Natur, miljø og teknikk: Bli kjent med  naturen på vinteren. Hva er frost og hvor kom-

mer frosten fra? Hva skjer hvis vi tar på frosten på gresset/bladene?  

Kommunikasjon, språk og tekst: Lære månedsanger og bli kjent med ny litteratur.  

Kropp, bevegelse og helse: Dans. Gå på tur i ujevnt terreng. Gå på lengre turer. Bli 

kjent med kropp og roe ned i julestria med yoga.  

Takk for at vi får være med de herlige ungene deres hver dag!  

Ha en nydelig advent og gledelig jul! 
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