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Hva har vi gjort i desember? 

 

 For første gang siden 2019, kunne vi feire en «vanlig» jul, uten restriksjoner. Vi har fullført nisse-

fest, sammen med Natur, holdt Luciafeiring med tilgang for alle, og spist en god julemiddag på 

«julebordet».  

Vi har lest et nytt eventyr hver dag som en del av julekalenderen, og selvfølgelig har alle fått med 

seg et pepperkakehjerte hjem! Vi har også vært på tur til Hundvåg og til pepperkakebyen på olje 

museet.  

Vi måtte si «ha det» til Markus som har flyttet og begynner i en ny barnehage i januar, det kom-

mer en ny jente, Mia som har første dag allerede 3. januar. Velkommen Mia! 

 

Januar 

Ukens rytme blir lik som før jul, men vi går fast på Storhaughallen på onsdager. Vi ser at det blir 

vanskelig å gjennomføre stasjoner med barnegruppen, og hallen er en fantastisk mulighet for 

barna å være aktiv på en årstid hvor det ikke alltid er like kjekt å være ute. Det er mulighet for  at 

en liten gruppe blir igjen i barnehagen på onsdager for å jobbe med små prosjekter.  

I januar skal temaet være «Fugler». Januar er ofte en av de tøffeste månedene for fuglene i sko-

gen og vi har lyst til å lære barna om de vanligste arter som finnes i skogen rundt barnehagen. Vi 

skal lage fuglemat, leke «fuglebingo», lære å kjenne igjen sangene til de vanligste fuglene og ha 

eventyr om fugler («hønen som la gullegget» og «den stygge andungen» bla.). Vi kommer også 

til å spørre barna om de tror at fuglene utviklet seg fra dinosaurer. Hadde dinosaurer fjær? Er en 

skjære i slekt med en T-rex?  

 

 

Nærmiljø og samfunn: Tar turer i nærmiljø. Finner ut hvor fuglene bor, kanskje graver opp noen 

dinosaurbein? 

Etikk, religion og filosofi: Kan fuglene ha kommet fra dinosaurer? Fokus på inkludering, venn-

skap og deling.  

Kunst, kultur og kreativitet: Hvilke fugler er brukt som symboler? Lager kunst inspirert av fug-

ler/dinosaurer. 

Natur, miljø og teknologi: Hvor er vår plass i naturen? Har dyr de samme kroppsdeler som 

oss? Hva med fugler, krypdyr, dinosaurer?! 

Kommunikasjon, språk og tekst: Filosoferer over ulikheter. Snakker om egne opplevelser. Hø-

rer og kjenner igjen ulik fuglesang.  

Kropp, bevegelse, mat og helse: Setter kroppen i bevegelse med for eksempel hinderløp. Går 

til Storhaughallen.  

Antall, rom og form: Sammenligner og beskriver fuglekropper. Ser på forskjellige former og far-

ger på fugler. 

 

 

 


