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Oppsummering Desember 

 

Desember har vært en innholdsrik måned med masse kjekke aktiviteter.  Hver mandag har vi hatt adventsamling på 

fellesrommet . Vi har snakket om julenissen som bor på Nordpolen, sunget julesanger og leste eventyret om 

«Julenissen». 

Huldra har vært på Julevandring i Vardeneset kirke, der barna fikk kostymer og tildelt roller.  

«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og 

erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi» (Rammeplanen). 

Smurfene er endelig ferdig med svømmekurset og har fått medaljer. Vi måtte selvfølgelige feire svømme avslutning 

en og da ble det fest med pizza og saft. 

Vi hadde også nissefest for alle barna på Gullfaks og da gikk vi i nissetog ut forbi barnehagen. Etter nissetoget spiste 

vi grøt og fikk besøk av nissen!  Nissen hadde en pose med noe godt til hvert av barna.  

Vi har feiret bursdagen til Nora og Nada og spiste pizza (igjen) til lunsj. Vi elsker pizza! 

Nisseshow i bydelshuset med nisse-Knut var veldig stas for store og små. 

Smurfene gikk i tog igjen og denne gangen var det Lucia tog , deretter var det servering av lussekatter og gløgg til for-

eldrene.  

Barna har vært med å lage julepynt som vi hengte opp i avdelingen og vært med å bake/pynte pepperkaker. 

Sist, men ikke minst hadde vi kjekke samlinger på huldra gjennom hele desember. Pepper kaker trekning var veldig 

spennende syntes barna :)  

GODT NYTTÅR!  
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      Tema i Januar og Februar : Vinter og vann. 

      Mål. 

• Få kjennskap til årstiden vinter, frost, snø og is. 

• Oppleve vinteren: lage snømann og ake hvis det snør. 

• Fryse vann til is og smelte etterpå for å se endringer ved forskjellig temperatur.  

  

    Rammeplanen 

   «Vi skal synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen» 

 

 

      Litteratur: 

 

      «Fakta om vinter» av Øivind Berg. 

      «Skinnvotten» 

 

      Sanger 

 

      «Det snør, det snør» 

      «Jeg snører min sekk» 


