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November
I november har vi fortsatt med temaet «kropp, bevegelse, mat og helse». I språksamlingene
prøvde vi oss på den interaktive boka «Nesen». Noen av de eldste barna likte godt å lese bok
på iPad, men vi merket at vi slet med å fenge en del av barna i språksamlingene. Vi voksne
ble heller ikke så engasjerte av boka, men vi er glad
for at vi prøvde det ut.
Barnas dag var en suksess. Vi voksne hadde i forkant
observert hva barna er interessert i og liker å gjøre. Vi
kom frem til at vi ville bake med barna denne dagen,
i tillegg hente inn leker fra andre avdelinger som vi
vet at barna er glad i. Dagen før barnas dag snakket vi
med barna om at vi skulle bake og spurte hva de ville
bake. De svarte fort kake, og vi fikk forslag om både
sjokoladekake og eplekake. Vi endte opp med eplekake fordi det var mange som sa det og
fordi barna da kunne være med på skrelling og kutting av epler i tillegg til selve bakingen.
Baking i små grupper er en av de beste formene for språksamling vi kan ha. Alt vi gjør blir
satt ord på, barna få kjenne, smake, lukte og prøve selv. Alle viste stor glede når de fikk
bake, og de snakket mye om det etterpå. Det er tydlige at bakingen falt i smak. Etter nok en
suksess med baking har vi kommet frem til at vi fremover vil prøve oss på en bakedag i
måneden. Vi voksne kjente også at vi ble åpnere for å si ja til nye
ting gjennom barnas dag. Det er en erfaring vi tar med oss videre.
Denne måneden har vi prøvd oss på fingermaling. Det var en
spennende sanseerfaring for barna, og kanskje nytt for noen av
de. Mange av barna syntes av det var veldig rart å få lov til å male
med hendene, og noen valgte å kun bruke en finger. Andre
syntes dette var veldig kjekt og spennende, og de hadde maling
over alt når de var ferdige.

Barnegruppa:
Miriam begynte hos oss 20.11.
Haakon er en del på besøk, og begynner for fult i januar.

Desember
Desember måned er måneden for Tommelitens jul. Vi har adventskalender med
konvolutter som skal henge i vinduet. Hver morgen kl. 09.15 åpner vi konvolutten og leser
brevet oppi for å finne ut hva som skjer denne dagen. Hva som skjer fra dag til dag skal være
hemmelig for barna, og vi deler derfor ikke ut en månedsplan denne måneden.

«Personalet skal gi barna kjennskap til og markere merkedager,
høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og
livssyn som er representert i barnehagen.»
Rammeplan for barnehagen, s. 55 (2017)

Språksamlinger i desember:
I desember har vi egentlig ikke vanlige språksamlinger, men vi ser at barna inne hos oss
elsker språksamlinger, og vi ønsker derfor å fortsette med språksamlinger i desember også.
Språksamlingene blir ikke på faste dager, men vi tar det de dagene det passer. Denne
måneden gjør vi klart en liten eske med ulike julegjenstander som vi kan snakke om i
samlingen. Vi har også en Playmobil julekrybbe som vi kommer til å ta med oss i
språksamlingene og i lek i lekegrupper.
Fokusord: nisse, juletre, julekule, glitter, lys, snømann, engel, bjelle, kongle, rød, grønn, lilla
Sanger: «Lilla ord» laget av Sveinung, «På låven sitter nissen» og «Musevisa».

Bursdager:
- 5. desember Haakon 1 år
- 23. desember Ellinor 2 år
Viktige datoer:
- 13. desember - Lucia-arrangement
- 15. desember - husk nisselue
- 19. desember - alle pynter seg litt ekstra

God jul fra alle oss på Tornerose

Lilla ord (melodi: What are words - Chris Medina)
Tenn et lys for liten og stor
Tenn et lys for far og for mor
Tenn et lys for fred på vår lille jord
Tenn et lys for han som blei født
Tenn et lys for bittert og søtt
Tenn et lys for sorg og for håpets gløtt
Adventslyså di lyse for lengsel, håp og glede
Adventslyså di lyse for håp om fred på jord
Adventsslyså di lyse for den som vente og for den som tror
Lilla ord; lilla adventsord
Bedre tenna lyset, min venn - Enn å klaga mørket igjen
Syng et lilla kor og syng lilla ord

