Månedsbrev desember
Bukkene bruse
jul

November:
I november har vi fortsatt med temaet «kropp, bevegelse, mat og helse». Vi har
luktet, følt, smakt, hørt og følt oss gjennom november. Månedens oss bok var:
Nesen – Den dagen nesen mistet hodet, og det var en ny opplevelse, både for oss
voksne og barna, den var jo på Ipad. Kan vi lese en bok på Ipaden da? Det gikk an,
og det var spennende å trykke på skjermen for å se hva som skjedde. Mens vi hjalp
Nesen rundt omkring på jakt etter vennene hans; ørene, øynene og munnen, så fant
vi våre egne øyne, ører og munn. Hva bruker vi de til? Vi fikk mange gode samtaler.
De minste syntes kjekkere å finne sin egen nese, øyne, ører og munn. Det var
likevel det var kjekt å være med å trykke på skjermen.

Barnas dag ble en dag utenom det vanlige. Den startet med at Henrik hadde
veldig lyst til å feire bursdag. Så etter frokost fant vi frem en haug med
ballonger og startet med å blåse. Stemningen blant barna ble bedre og
bedre jo flere ballonger vi fikk blåst opp. Litt skummelt var det når sprakk,
men det ble moro etter hvert det også.

I forkant hadde vi voksne observert hva barna er interessert i og hvilke
aktiviteter som har vært ekstra kjekke. Så da laget vi balanseløype med putene,
vi tok inn trampolinen og vi laget klatrerutsjebane med den røde tjukkasen. Barna
løp fra aktivitet til aktivitet med et stort smil om munnen. Fantastisk å se så
smilende og fornøyde barn. Det var mange slitne men fornøyde barn som sovnet i
vognen sin når det var sovetid.

desember:
«Barna skal få kjennskap til grunnleggende verdier i
kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med
religioner og livssyn som er representert i barnehagen»
Rammeplan for barnehagen, s. 55 (2017)

Julen
er
en
stemningsfull tid,
det er mørkere ute, og vi skrur oftere av taklyset, tenner lys på bordet. Vi
dekorer, lager julepynt, henger opp hjerter og lar den røde fargen gå igjen. Når
julen fyller avdelingen, merker barna det. Vi ønsker å skape en stemning der barn
og voksne kjenner at «her er det godt å være».

Desember i Tommeliten er en måned fylt av hemmeligheter. Vi har allerede nå i
november bakt lussekatter. Så går det slag i slag med øving på julesanger, lese
julebøker, lage gaver og pynt. Tiden frem mot jul går fort, og vi ønsker å fylle
dagene med julekos og stemning, istedenfor mas og kav.

Tradisjonen tro har vi også i år vår egen opplevelseskalender. Hver morgen kl.
09.15 åpner vi konvolutten og leser brevet opp for å finne ut hva som skjer denne
dagen. Hva som skjer skal være hemmelig for barna, derfor deler vi ikke ut
månedsplan i desember. Ingenting er som å se gleden og spenningen hos barna når
vi åpner dagens konvolutt. Se også opp for Rampenissen, han pleier å dukke opp
på denne tiden av året.

Språksamlingene
Språksamlingene denne måneden vil nok bli noe
annerledes enn hva vi pleier. Vi kommer blant annet til å
synge julesanger og undre oss over ordene vi synger.
Julekrybben kommer vi også til å bruke i disse
samlingene. Figurene er konkreter. Det er et virkemiddel
vi bruker for å visualisere ord, for å bidra til økt
forståelse, for å bekrefte forståelse og som et redskap
for å holde på barnas oppmerksomhet. Dessuten vil bruk
av konkreter være spennende, for konkreter kan brukes
til å dramatisere hendelsesforløp, i denne sammenheng
hvorfor vi feirer jul.

Viktige datoer i desember

•

13. desember: Lucia-arrangement

•

15. desember: husk nisselue

•

19. desember: alle pynter seg litt ekstra

FOKUSORD I
DESEMBER:
Advent,
julekalender,
Jesusbarnet, nisse,
gave, juletre,
julestjerne, å gi, å
få.

