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Refleksjoner fra Desember 

I Desember har temaet vært adventstid og jul . Vi har hatt samlinger om jul, advent og juleevangeliet og sunget julesanger. Vi har hatt 

en koselig adventstid på avdelingen med godt humør, julestemning og glade barn! Barna har laget syltetøyglass med portrett av seg 

selv på,  julekuler ,juletrær og pepperkakehjerter med non stop.. Vi har vært på julevandring i Vardenes kirke, hatt Luciaopptreden/

lysfest ute, gått i nissetog på nissefesten og sunget for naboene før vi spiste grøt. Pepperkakehuset ble pyntet og  alle pepperkakehjer-

tene i adventskalenderen delt ut.  

Nissen klatret til topps på datostien sin og nådde juletreet på toppen. Alle aktiviteter som vi skulle på der vi måtte ta buss utgikk.  

(Supersans, julekonsert i konserthuset , bytur o.l.). Vi var også på juleforestilling på bydelshuset, en kjempeopplevelse for store og 

små. 

 

 

Tema i Januar: vinter/snø. 

Hva: Undre oss over vinter og kanskje kommer det snø. Hva gjør de forskjellige dyrene om vinteren? Hva skjer med fuglene?  La bar-

na bli kjent med årstiden. 

Hvorfor: Natur miljø og teknologi. 

Hvordan: Vi leser bøker, går på turer, har samlingsstunder, googler , synger sanger om temaet har formingsaktiviteter og mye mye 

mer. Håper på snø. 

Barna skal selv, så langt de er interresserte, få være med å finne opplysninger på google. 

 


