Bukkene
bruse

JANUAR
KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE

Godt nyttår og velkommen til et nytt år
med nye opplevelser i tommeliten

DESEMBER:
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».

Det var innledningen på desember, det er en måned fylt med hemmeligheter og
overraskelser. Hver dag har sin konvolutt med plan for den aktuelle dagen.
Spenningen er stor hver dag for hva som skal skje.

Vi har vasket og pyntet, laget og sendt julekort, laget og pakket inn
julegaver, feiret Lucia, vi har hatt adventssamlinger, har hatt nissefest på
en låve og hatt julebord for barna for å nevne noe

I adventssamlingene er det Sveinung som leder an med sang og gitar. Det er
ikke alle som kan alle sangene, men bukkenebarna sang med på det de kunne
og husket.
Nissefest på låven var nytt av året og en kjekk opplevelse. Anita Maria, Asja og
Tonje og 2 åringene på Bukkene reiste av gårde sammen med resten av
barnehagen til en låve på Sunde. Det var tanten og onkelen til Lotte og Frida
som hadde invitert. Der fikk vi se griser og kaniner, barna fikk sitte på
traktoren, vi spiste grøt og gikk rundt juletreet. Til slutt kom selveste julenissen
med en liten godtepose til hver.
På julebordet var det dans for alle på fellesrommet. Under lunsjen så var
det god stemning når de fikk spise pålegg uten brød, fikk saltstenger og
chips på tallerkenen, og saft i koppene.

Vi har etter beste evne fylt dagene med julekos og god stemning. Vi fikk til og
med besøk av Rampenissen flere ganger. Som oftest så var han ute og kikket inn

vinduet, men en dag bøyde han seg inn vinduet på avdelingen og det ble nesten
litt for spennende for noen.

Januar:
Allerede første barnehagedag i det nye året, begynner Jenny hos oss. Hun har
en storesøster som har gått på Snehvit tidligere. Vi har månedsplan som vanlig,
men vi lar Jenny få bruke den tiden hun trenger til å bli trygg på store og små
inne på Bukkene. Så noen justeringer kan forekomme

Vi fortsetter med satsningsområdet vårt kropp, bevegelse, mat og helse i
januar, nå med fokus på Kroppen. Målet for måneden er at barna skal få
kjennskap til hvor på kroppen de har hode, mage, rygg, bein, føtter, arm,
hender, hals, øye, nese, munn, ører og hår. Vi håper også å kunne få til
en enkel dramatisering av historien, slik at de kan ta med seg nye
elementer inn i leken.
I uke 3 skal vi ha førstehjelpsuke (plan kommer senere.)

Under hverdagsaktiviteter som av – og påkledning, håndvask, stell osv. vil vi ha
økt fokus på kroppsdeler.

På fellesrommet vil vi legge opp til aktivitetene som går igjen i historien. Vi
kommer til å prøve oss på en enkel stasjonstrening. Fokus er likevel
bevegelsesglede og mestring. Noe Rammeplanen også sier noe om i sitatet
under.

” Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve
bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og
fysisk og psykisk helse.”
Rammeplan for barnehagen, s 49 (2017)

Sitatet sier også noe om at barna skal få oppleve matglede og matkultur. Hva
passer vel bedre da enn at barna i større grad enn tidligere skal få være med på
å lage mat. Nytt av året er en ny plan for varmmat på fredagene. Nå er det lagt
opp til at barna skal være mer med på prosessen med å lage maten, så dette
blir spennende.

Formingsaktiviteter denne måneden blir blant annet hånd og fotavtrykk.
Vi kommer også til å tegne omriss av barna, som de selv kan fargelegge
etterpå.

Språksamlingene i januar til å handle om Gutten som hadde vondt:

Det handler om en gutt som våkner opp og har
vondt i hodet, magen, knærne, tærne og over alt.
Han går så en tur i skogen hvor han møte en mus,
en rev, en hare og en ugle. Han får ulike råd av
dyrene på hva han kan gjøre for å bli frisk.

Eventyret skal vi
formidle ved hjelp av
konkreter fra
Snakkepakken. Det er
også laget en musikal
til eventyret, som vi
skal se på. Fokusord:
gå, snurre, hoppe,

bøye, sove, vondt, gutt, rev, hare, mus, ugle og skog.

I tillegg til eventyret bruker vi til å bruke sangene og reglene: Mikkel rev, Haren
uti gresset, Du har to øyne, Buggi Buggi og Tommelfinger, tommelfinger hvor er
du? Panneben, øyesten og Hendene på hodet.
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