Månedsplan tiur desember
Uke 48
Tiur ansvar
for fjøset.

Mandag 29
Turdag

Vi starter
inne fra
denne uka.
Les under!

Husk egen
sekk!

Uke 49
Bjørnunger
ansvar for
fjøset

Mandag 6
Turdag

Tirsdag 30
Vi pynter til
advent på
avdelingen!

Onsdag 1
Adventsstund,
leser om Nils
Nisse som mistet
rød fargen.

Torsdag 2
Fredag 3
Formingsaktivitet Barnas valg

Tirsdag 7
Lek inne/ute

Onsdag 8
Vi skal på
syngspillet
«Lussi»
ved
Domkirkeodden
kl.11.15

Torsdag 9
Fredag 10
Formingsaktivitet Vi forbereder
til julemarked

Onsdag 15
Vi deler gruppa

Torsdag 16
Fredag 17
Formingsaktivitet Vi ser en
julefilm
sammen

Husk egen
sekk!

Uke 50
Revunger
ansvar for
fjøset

Mandag 13
Julemarked
og lucia-tog
Velkommen!

Tirsdag 14
Lek inne/ute

-

Feirer
5årsbursdag!

Uke 51

Mandag 20
Tur i
nærområdet

Lek inne
Lager
julepynt
Lek ute

Forbereder til
julemarked

Tøm hyller
med klær!
Tirsdag 21
Nissefest i
bhg
Husk nisselue!

Onsdag 22
De siste dagene
før juleferie skal
vi bare kose oss
sammen.

Torsdag 23
Lillejulaften

Fredag 24
JULAFTEN

GOD JUL!

Datoer som er viktig:
-

Fra og med uke 48 så er planen at vi skal starte dagen inne. Så hvis dere er i
barnehagen fra 06.45 til 7.45 kan dere møte opp inne på gamlestua, men etter det så
møter dere ned hos tiurene.

-

Kommer dere mellom 09.00-09.30 på mandager(turdager) så skal dere være ferdig

-

påkledde, for da skal vi ut til 09.30 alle sammen!
8.desember da tar tiurene turen til Hamar, vi skal på syngspillet «Lussi» ved

-

Domkirkeodden!
13.desember er det julemarked og luica-tog feiring i bhg. Mer info henger på
ytterdøren på avdelingen.
13.desember. Da skal vi feire en gutt som blir 5år på gruppa. Gratulerer

-

21.desember da er det nissefest i barnehagen. Da kan barna være litt nissete, det

-

blir servert nissegrøt og hørt rykter om at nissen kommer innom også..

Da er desember i gang, og ny månedsplan ligger ut på hjemmesiden. Dette er et utgangspunkt,
men forandringer kan skje og vi ønsker å ha rom for å være spontane å gjøre andre ting
underveis.
ADVENTSTUND I BARNEHAGEN
Det nærmer seg med stormskritt siste måneden i dette året. I desember skal vi senke
skuldrene våre, og kose oss sammen med juleaktiviteter, turer og lek både inne og ute for
tiurene. Hver morgen fra og med 1.desember så skal vi ha adventsstund i barnehagen, der vi
skal synge julesanger, tenne adventslys og lære oss adventsverset fra Inger Hagerup, lese
juleeventyr, trekke adventskalender og telle ned dagene til selveste julaften.
Vi skal også bake litt julebakst og forberede til julemarkedet som er det 13.desember, og vi må
øve på Santa Lucia sangen og øve på å gå i lucia-tog.
«Etikk, religion og filosofi» er fagområdet vi skal ha ekstra fokus på denne måneden. Det
nærmer seg med storm skritt mot jul. Derfor vil vi bruke denne måneden til å lage og forberede
til en hyggelig adventstid. Vi skal lage julegavehemmeligheter og forberede til julemarked i
desember. Vi ønsker å ha en rolig adventstid der vi kan ha fokus på å telle ned og glede oss til
julaften. Vi må også gjøre klar adventskalender i løpet av november. Vi skal undre oss sammen
med barna hvorfor vi feirer jul og kanskje finne ut hvem som fant på å sette et juletre i stua
som vi pynter?..
Jeg har i første omgang satt opp at vi deler gruppa i to-tre grupper på onsdager, men kan
være dager vi gjør det oftere. Å kunne dele gruppa i to/tre er en fin metode for å skape flere
gode relasjoner barn- barn og voksne- barn. Det skaper mer ro for barna og oss voksne, der vi
kan veilede og vi får sett hvert enkelt barn enda mer, vi kan gjennomføre ulike aktiviteter i
slike grupper, da er man sikker på at alle får vært med og at alle får oppmerksomhet som de
trenger.
Så ønsker vi desember velkommen

Ida, Hege og Markus

