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Kroppen

Desember
Godt nyttår og velkommen tilbake til barnehagen!
Vi har hatt en fin og stemningsfylt desember på Bukkene. Dagene har blant annet vært fylt
med julesang, juleverksted, nissefest, lucia, julebord og turer. Mange kjekke og nye
opplevelser.
I samling denne måneden har vi hatt en ny og annerledes boks. Det var en juleboks og den
var fylt med «julete» ting. Barna viste stor interesse for denne boksen og det var knyttet stor
spenning til det som var oppi. Oppi fant vi nisser, en julekule, stjerner, juletre, engler og
glitter. Til noen av konkretene sang vi sanger, mens andre ting var kjekke å se og ta på.
Rampenissen har også vært innom barnehagen i Desember. Den ene dagen løp han forbi
avdelingen og vinket til oss. Noen syntes dette var veldig spennende og det ble et stort
samtaleemne resten av dagen. Det var også noen som syntes det var litt skummelt.

Januar
”Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til
at barna blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og
utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold ”(Rammeplanen, 2017)
I januar er fagområdet ”kropp, bevegelse, mat og helse” i fokus. Temaet for måneden er
kroppen. I løpet av måneden skal vi bli bedre kjent med de ulike kroppsdelene, hva de heter,
hvordan de ser ut, hvor på kroppen de er og hva vi kan gjøre med de. Vi skal også ha fokus
på hvordan hvert enkelt barn ser ut. At vi har ulik farge på øynene og håret, noen har langt
hår og noen har kort osv.
I uke 3 skal vi ha førstehjelpsuke. Denne uken skal vi blant annet bli kjent med
førstehjelpsdukken Henry, vi skal leke sykehus, ha fokus på hva vi må gjøre når noen har
slått seg og vi avslutter uken med den store bamsedagen og lager bamsesykehus på
avdelingen.

Denne måneden begynner Endre på Bukkene. Han kommer på besøk noen dager de første
ukene i januar før han begynner for fullt i slutten av måneden. Vi kommer derfor også til å
fokus på tilvenning. Vi gleder oss til å bli kjent med Endre ☺
Språksamling:
I språksamlingene i januar skal vi ha fortellingen om «Gutten som hadde vondt».
Fortellingen handler om en gutt som har så vondt og som går ut i skogen for å bli bedre
Fokusord: hode, mage, knær, tær, armer, bein, vondt

Månedens sanger:
•
•
•
•
•

Hode, skulder, kne og tå
Hoppesangen
Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du?
Lille Hasse hare
Bæ-bu sangen

Bursdager:
•
•

11.januar – Nikol
13.januar – Louise
Hipp hurra!!

Informasjon:
•
•
•

Claudia er vikar for Nikol de tre første ukene i januar.
8.januar er det juletrefest i barnehagen.
18.januar skal vi ha bamsedag i barnehagen. Alle må ha med seg en bamse den
dagen.

Hilsen Tonje, Nikol, Claudia Louise og Helene ☺
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