JUL

Månedsbrev for desember
Askeladden

NOVEMBER
I november har vi jobbet oss videre fra innsiden av kroppen til utsiden. Vi tok for oss sansene
hørsel, smak, lukt, syn, og taktile sans. Vi fikk hjelp av NRK serien «den magiske kroppen»
som viste de ulike sansene og hvor dem befant seg hen. Dette programmet har hjulpet oss
masse til og både forklare og vise visuelt hvordan kroppen jobber og virker.
Vi ble også kjent med de ulike kroppsdelene denne måneden, med boken Lars er Lars i
språksamlingene våres mandag og tirsdager. Her gikk vi gjennom kroppsdelene fra topp til tå.
Her var det veldig kjekt å høre hvordan barna tok det de hadde lært fra forrige måneds tema;
«innsiden av kroppen» til boken Lars er Lars. Et fint eksempel på dette var i en samling der vi
hadde komme til hodet og da begynte barna å assosiere det med «sjefen sjøl» som er hjernen.
Dette ledet da til flere fakta om hjernen og dets funksjoner. Vi hadde også fellesrommet der vi
jobbet med kroppen ved og blant annet å ha hinderløype.
Etter lunsj når vi skal ut, har vi på avdelingen gjort sofakroken til «venterom». Her kan barna
sitte å vente og lese bok, mens vi hjelper andre barn i garderopen og ut i gangen med av og
påkledning. Grunne for at vi har gjort det sånn, er for at det ble mye tull og vimsing når de
satt 24 barn i garderopen og skulle vente på å komme inn på do. Det ble et stressnivå for både
store og små. Derfor føler vi at å ha «venterommet» der de kan slappe av med en bok, funker
for både barn og voksne☺
Vi kommer også til å få inn en musikksamling i uken og tenker da at vi finner en fast dag der
musikk er hovedtema.

Barnas dag
Barnas dag var en kjempehit og vi koste oss kjempemasse☺☺☺ vi hadde i forkant snakket
med barna og fortalt dem hva denne dagen betydde og hva de tenkte om dette og hva slags
forslag til hva vi kunne gjøre denne dagen? Det ble mildt sagt en morsom affære og vi fikk
mange gode forslag. Vi trappet det ned til å gå i 17. mai tog med nisselue☺ inne ble det
stasjon med lek, ha på kostymer, og puslespill som barna hadde valgt. Dette var en kjempefin
dag for både voksne og barn på avdelingen☺
DESEMBER
«får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent
med religioner og livssyn som er representert i barnehage.»
Jula nærmer seg med stormskritt og vi håper snøen kommer på besøk☺ Desember i
Tommeliten, betyr en måned med masse gøyale ting og en rampenisse som kommer på besøk
av og til og ramper litt☺ denne måneden skal vi gå vekk ifra månedsplanen og få inn
adventskalender. Her skal vi ha konvolutter som henger i vinduet som vi åpner i
morgensamlingen 0915. Konvolutten skal fortelle oss og barna hva som skjer den dagen.

Språksamling:
Ettersom det er desember og mye som skjer. Samtidig som vi følger adventskalender, så vil vi
gå vekk fra en typisk språksamling. Det er noen dager da vi kommer til å dele oss opp i 3
grupper og noen dager bare 2. Vi kommer ikke til å ha en fast bok gjennom måneden, men
heller være igjennom flere julebøker denne måneden. Vi kommer til å ha musikksamling der
vi øver oss på noen julesanger. Hvis dere har lyst å ha de sangene med hjem så dere kan øve
eller synge med barna, så er det bare til å spør oss, så skal vi kopiere det ut til dere eller sende
det på mail. Bare å gi beskjed.☺

Annet info
«Winter is coming» minusgradene sniker seg innpå oss og det betyr at dere
må ta en kikk i skiftekurven, hyllen og ut i gangen, for å se om deres barn
har klær til å håndtere de kalde dagene. For det finnes ikke dårlig vær,
bare dårlig klær;)
Vi setter og pris på at dere har en samtale med barna hjemme om at det
finnes en HA-MED-DAG i måneden og ikke hver dag. Vi ser at det ofte er
leker i hyllene til barna og det er kjedelig for de barna som følger disse
reglene og ikke har med seg noen. De kan og miste leken sin blant de andre
lekene i barnehagen. Vi tar selvfølgelig hensyn til barnet hvis det trenger
det som trygghet, og vi prater gjerne med foreldre og barna om disse
reglene.
Vi ønsker også Helene H. velkommen til askeladden og både store og små
gleder seg til å jobbe og bli kjent med deg☺
Ellers vil jeg takke for ett flott år og gode opplevelser som har vært i
bøtter og spann☺
God jul og godt nyttår(når den tid kommer☺☺) fra alle oss på askeladden

Hipp hipp hurra for bursdagsbarnet:

24.12. Eirik 3 år ☺

Viktige datoer:
13.12 Lucia
15.12 husk nisselue
19.12 pynt dere litt ekstra denne dagen;)
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