
Månedsbrev for Dråpene:  

JANUAR:  
Månedens tema: miljøet og fugler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hva har skjedd i januar: 

Desember måned har flydd av gårde, med mange kjekke aktiviteter. Vi har til og med vært så heldige 

med å få noen dager med snø. Det måtte vi selvfølgelig utnytte, å gå ute og kose oss med å renne og 

lage snømann. Noen av barna koste seg, mens de aller minste var litt skeptisk på hva dette er.  

Gjennom hele desember har vi hatt daglig adventsamlinger. Der vi har tent lys, trykket kalender, 

sunget sanger som; på loven sitter nissen, jeg gikk meg over sjø og land, musevisen og vi har fortalt 

om eventyret om fjøsnissen. Fjøsnissen er svært så glad i grøt, men han kan ikke spise for mye av 

det, for da blir han bare rampete. Før han kan spise grøten sin, må han hjelpe til på gården, men hvis 

noen allerede har gjort noen av oppgavene han. Blir han så fryktelig sint og vi må hjelpe ham å bli 

glad igjen. Med å enten klappe tre ganger, trampe tre ganger eller hoppe tre ganger.   

I år har vi hatt smaks kalender, der barna har fått smake på både søtt, salt, bittert, surt og umami. 

Barna har vert svært så engasjert, når vi åpner opp gaven og har ikke vert redd for å smake på ting. 

Kanskje ekstra når det har vert noe søtt inni. Både før og etter vi har smakt på innholdet, har vi 

snakket om hvilken smak vi kjenner. Spesielt de største barna har begynt å få kontroll på søtt, salt og 

surt.  

Baking, julegave laging, gå rundt juletreet og nissefest, der selveste nissen kom på besøk. Var noen 

av de kjekke aktivitetene som vi har gjorde i desember. For noen av barna ble dette noe nytt, med 

flere nye inntrykk. Nissen har vi snakket en del om, men når han kom syntes noen det var veldig 

spennende, mens andre var litt mer skeptiske.    

Med slike aktivitetene mener vi at barna får kjennskap til fortellinger, tradisjoner og høytiden med et 

kulturelt uttrykk. Der en kan skape rom for undring, erfaringer og opplevelser sammen.  

Håper dere alle har hatt en fin jul og et godt nytt år. Gleder oss til det nye året. 

 
Januar: 

- Dette halve året skal vi ha felles prosjekt på huset, der temaet er fra jord til bord. Vi avslutter 

prosjektet med ett bonde marked i juni, der vi inviterer dere foreldre. Dette er et stort tema, der 

endringer kan skje når vi følger barnas interesser. Tanken er allikevel at vi skal jobbe med miljøet, 

gårdsdyr, insekter, fugler og så/dyrke. Prosjektbeskrivelsen kommer.  

I januar og februar begynner vi litt smått med temaet miljøet og fugler. Der vi skal ut å plukke 

søppel, se hva som råtner og ikke, lage kunst av søppelet og vi skal snakke om hvor søppelet skal 

kastes. 

I forhold til temaet fugler skal vi ha fokusere på kråka, spurv og skjæra. Der vi skal lage fuglemat, ut 

på fule jakt, male en spurv og vi skal begynne å lage kostymene til felles tema festen på huset.   

- Eventyret vi skal fortelle i samlingene er; Den lille kråken som ville snakke pent. Hvis dere ønsker 

å lese, fortelle eller snakke om eventyret. Så ligger eventyret nederst i månedsbrevet.  

- Sanger vi synger er blant annet: Når kråka klapper takten, hva sier den kua, tusenbein, fløy en liten 

blå full og en liten undulat.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen oss på Dråpene: 

helen, Charlotte, tove og stine. 

Jeg-utvikling:  

I toårsalderen har barnet som sagt kommet i den man tidligere kalte for trassalderen. Troen på at 

barnet bare er trassig og ugrei periode i livet har heldigvis blitt erstattet av forståelsen for at barnet er 

i en fase der jeg-følelsen og behovet for selvstendighet er tydelig. Toåringen opplever at det er mulig 

å påvirke og få sin vilje gjennom, ved å uttrykke sine ønsker og behov. På mange måter trer barnet ut 

av symbiosen og avhengigheten fra foreldrene, og markere seg som atskilt og med egne behov. Når 

voksne forstår at det er naturlig og sunt, vil fasen bli lettere. Det handler om å anerkjenne toåringens 

egne ønsker, uansett hvor merkelige og dramatisk det synes. I det øyeblikket man avviser det som 

trass, forsvinner denne anerkjennelsen. Samtidig er det slett ikke alltid man kan etterkomme barnets 

ønsker. Det kan være at toåringen ønsker å bestemme hvem som skal sitte hvor, eller at hun ønsker 

godteri til frokost. Toåringen trenger å møte både tydelighet og anerkjennelse i slike situasjoner. 

 Å følge regler og grenser er ikke alltid like lett for en toåring. Ofte kan man se at de bevisst, gjerne 

med et lite smil, bryter en grense som nettopp har blitt satt. Dette er en utprøving der barnet vil sjekke 

hva som egentlig lå i dette. Er det slik at jeg får lov likevel? Kanskje den voksne ikke mente så mye 

med det? Igjen er det viktig med tydelighet, men vel så viktig at de voksne opptrer rolig. Dersom man 

kommer seg helskinnet gjennom denne fasen, kan barnet nærme seg tre år med en solid selvfølelse og 

tro på seg selv. Samtidig blir toåringen mer og mer sosialt oppmerksom og vil legge merke til hva 

andre barn gjør og bli opptatt av å forholde seg til regler. Først må man jo lære hva regler er. Når 

dette sitter, integrerer barnet reglene i sine handlinger, og man ser at barnet følger en del regler, selv 

uten påminnelser. 

 

Informasjon: 

-  Nå er lesekork konkurransen over. Det har vert velig kjekt å se at barna har vist en så stor lese glede. 

Dråpene vant på huset      . Dermed tar vi en tur til Randaberg bibliotek. Dato kommer vi tilbake til.  

- I februar skal vi ha et felles tema fest på huset i forhold til prosjektet dette halv året, der vi skal lage 

kostymer sammen med barna i barnehagen. I den anledning spør vi om dere har noen mørke t-skjorter 

hjemme som barna deres kan lage kostyme av (sorte eller mørkeblå).  

- 2. januar begynner det et nytt barn på avdelingen. Han heter Nayad. Velkommen til oss. 

- Minner på at dere rydder plassene til deres barn i yttergarderoben vær fredag. Hvis det er for mye 

klær og sko, blir det vanskelig å holde orden for personalet.  

 

  

 

 



Eventyret: Den lille kråken som ville snakke pent 

 

Det var en gang en liten kråke som ville vandre ut i verden. Den satte av sted 

bortover veien. Ved stallen møtte den katta. – Mjau! sa katta. – Å, så pent du 

snakker, sa den lille kråken. Jeg tror jeg vil snakke sånn som deg. Men tror du 

den lille kråken kunne si mjau? Å, nei; den prøvde så godt den kunne, men det 

ble bare mj-aaa, mj-aaa. Og det var slett ikke pent!  

Den lille kråken trasket videre, og etter en stund møtte den en liten hund. – Vov-

vov! sa hunden. – Å, så morsomt det høres ut! sa kråken. Jeg tror jeg vil snakke 

sånn som deg. Men tror du den lille kråken kunne si vov-vov? Nei, den prøvde, 

men det ble bare v-kkk, v-kkk. Og det hørtes slett ikke morsomt ut.  

Den lille kråken trasket videre, og snart fikk den øye på en liten gul fugl oppe i 

et tre. Tvi-vitt, tvi-vitt! sang den gule fuglen. – Å, så nydelig du synger! sa 

kråka. Jeg tror jeg vil prøve å synge sånn som deg! Men tror du den lille kråken 

kunne synge tvi-vitt? Å, nei, selv om den prøvde så godt den bare kunne, så ble 

det bare tv-ka, tv-ka. Og det var slett ikke nydelig.  

Den lille kråken trasket enda lenger, og etter en stund møtte den ei stor ku. – 

Møøø, sa den store kua. – Å, så flott du rauter! sa den lille kråka. Jeg tror jeg vil 

raute sånn som deg. Men tror du den lille andungen kunne si møøø? Å, nei; den 

prøvde så godt den kunne, men det eneste den fikk fram var m-krr, m-krr. Og 

det hørtes slett ikke flott ut.  

Den lille kråka ble så lei seg. Den kunne ikke si mjau, sånn som katta. Den 

kunne ikke si vov-vov sånn som hunden. Den kunne ikke si tvi-vitt sånn som 

fuglen. Og den kunne ikke si møøø sånn som kua. Den lille kråka ruslet sakte 

videre. Plutselig fikk den øye på mamma kråka borti veien. – Kraa, kraa, ropte 

mamma kråka. – Å, hvisket den lille kråka lykkelig for seg selv. Det er den 

vakreste stemmen i verden. Jeg tror jeg vil prøve å snakke sånn! Og tror du at 

andungen kunne si kraa, kraa? Ja visst! Den klarte helt fint å si kraa, kraa, 

akkurat så fint som mamma kråka. 

 


