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November
November måned har vært preget av barnas store begeistring for eventyret om de tre
bukkene bruse. Vi har dermed lekt, sunget og snakket mye om det omtalte eventyret i både
samlingsstund og ellers i hverdagen. Barna har i disse bukkene bruse tider blitt veldig
fascinert og bergtatt av troll. Derifra har hele gjengen latt fantasien sveve fritt og begitt oss
ut på nye eventyr. På tur var vi på jakt etter troll i skogen med lyden av dovregubbens fall av
Edvard Grieg i bakgrunnen. På avdelingen har både bord, melkekopper og puter blitt til
broer, troll og bukker. Barna har blitt ivrige eventyrfortellere og det er moro og se at de tar
med seg eventyret videre inn i lekens verden. Barna får gjennom leken utfolde skaperglede,
undre seg, utforske, lære og mestre.
Denne måneden har vi også drevet med flere formingsaktiviteter. Dette er noe som fenger
barna veldig godt og de får utforsket ulike materialer og tekstiler. Vi har blant annet laget
bukker med bomull, ispinner og lim som henger inne på avdelingen. Maling er en aktivitet
som de fortsatt synes er veldig gøy, og samtlige syntes det er veldig spennende å smake på
malingen.
Vi ser at det til tider oppstår konflikter mellom barna og at det kan oppstå mye frustrasjon.
Derfor har vi hatt særlig fokus på å veilede dem til hvordan vi kan løse situasjonen på best
mulig måte. Vi mener det er viktig å sette ord på situasjonen og lære barna hvordan de kan
benytte både sin verbale og non-verbale kommunikasjon som et redskap til å løse konflikter.

Desember
Endelig er desember her. En måned fylt av magi, forventninger og opplevelser. I tradisjonens
tro fortsetter vi med aktivitetskalender gjennom hele desember. Dette betyr at hver dag står
det en ny opplevelse for tur. Vi har laget en kalender som henger på vinduet inne på
avdelingen, her vil det komme konvolutter som skal åpnes dag for dag. Hver morgen etter
frokost kommer vi til å ha en samlingsstund hvor vi trekker dagens konvolutt i kalenderen. Vi
holder også juleinspirerte samlinger hvor vi synger julesanger og forteller julefortellinger. I

løpet av måneden kommer barna også til å oppdage at det bor en rampenisse på loftet i
barnehagen som finner på mye sprell og rampestreker.

Månedens sanger:
I desember er det naturligvis julesanger som står i fokus, vi synger
noen av de tradisjonelle sangene, men også Tommelitens egne
julesanger.
•
•
•
•

Dorullnissen
Glade jul
Rampenisen
På låven sitter nissen

Bursdager:
•

24. Desember – Eskild blir 2 år ☺

Informasjon:
•
•
•

I desember får vi en ny vikar som skal være hos oss et par dager. Hun heter Claudia
og er søsteren til Nikol
Nikol går for tiden kortere dager pga en sykemelding og er hos oss hver ettermiddag
Meike er vikar for Nikol, og er hos oss på formiddagen

Julehilsener fra Tonje, Nikol, Helene, Meike og Louise

