
Desember på Veden 

Kalender samling—  vi skal ha pepperkake kalender. Alle kommer til å bli truk-

ket en gang i løpet av desember.  Vi leser boka 24 dager til jul. Den handler om to mus som bor på en 

gård.  

 

Adventsamling—  «Julegleding» er en fortelling som er inspirert av bøkene om Lykke og 

Wilmer. I denne historien hjelper de mamma og pynte til jul. Det handler om å glede 

andre. 

Julevandring—det blir julevandring i Tastakirke.  

 

Nissefest—nissen kommer på besøk i år også, men det er ikke sikkert vi kommer til å se han.  Nissen i 

Smiene er nemlig veldig sjenert så det skal litt til for å klare å lokke han frem.  Vi får se om vi må ut å 

lete etter han! 

 

Julefrokost—i år har vi valgt å ha julefrokost og Lucia på to forskjellige dager. Dette er fordi vi ønsker 

å ha en stille og rolig frokost hvor det ikke skjer noe annet enn at dere kommer og spiser sammen 

med oss.  

Luciadagen  - i år har vi valgt å ha Lucia feiring på morgningen. Det kommer i hovedsak til å 

være for barna i barnehagen, men vi ønsker å invitere foreldrene til Smurfene får å se på.  

Det er smurfene som skal gå i Luciatoget. Det kommer mer informasjon om tidspunkter etter 

hvert.  

Konserthuset—i år er det smurfene som får gå i konserthuset. Vi velger å gå med en mindre gruppa 

barn da dette er kjekkere for både store og små.  Og alle blir smurfer engang og får oppleve stem-

ningen i konserthuset.  

Julelunsj—vi koser oss med en ekstra god lunsj denne dagen.  

Juleverksted/baking—vi lager og baker i hele adventstiden . Vi  har satt opp noen dager 

hvor det ikke skjer andre ting, men det betyr ikke at vi ikke lager og baker de andre dage-

ne også, hvis det er mulighet for det. 

Julesang—vi møtes på fellesrommet og synger julesanger sammen 

Mål for desember 

• Se egne og andres følelser og behov, hjelpe andre 

• Hevde seg selv og sine behov 

• Kunne uttrykke tanker/spørsmål og være nysgjerrig på livet.  

• utvikle evnen til å stille spørsmål, resonnere og undre seg 

• få kjennskap til høytider og tradisjoner 


