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Månedsplan for Skattkammeret
Desember 2020
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1.
2.
3.
4.
Juleverksted og
Bursdagsfeiring
Turdag
Tegnekurs og
pynting på
for Filip 5 år!
-Vi går kl.09:30
lekegrupper
avdeling
Adventsamling hver morgen kl.09:30
Gymsal
8.
9.
10.
11.
Juleverksted
Gymsal
Turdag
Nissefest
-Vi går kl.09:30
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7.
Lekegrupper
og spill
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14.
Lucia frokost
for barna
kl.09:00
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21.
22.
Bursdagsfeiring Turdag!
for Arya 5 år!
-Vi går kl.09:30

15.
Sangsamling og
juleverksted

16.
Julegudstjeneste i
kirka (klokkeslett
kommer)

17.
Turdag
-Vi går kl.09:30

18.
Bursdagsfeiring
for Storm 4
år!(19.12)

23.
Gymsal

24.
God jul!

25.
1.juledag –
Barnehagen er
stengt!

Skolens juleferie starter tirsdag 22.desember
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28.

29.

30.

31.
Godt nytt år!

Romjulskos med lek og aktiviteter

Kristen verdiformidling: Julebudskapet

Månedens magiske ord: «Takk!»

Juleevangeliet(Lukas evangeliet kap. 2)
Mål: Barna skal bli kjent med juleevangeliet, gjennom høytlesing, fortellinger og samlinger.
Jesus kom til jorden for å vise oss hvor glad Gud er i oss. Vi ønsker at barna skal kjenne
seg verdifulle.
Språkfokus
-Julebøker og julefortellinger
-Nøkkelord i forbindelse med advent og jul
Sanger:
-Tenn et lite lys i mørket
-Nå tenner vi det første lys
-Jeg er så glad hver julekveld
- Et barn er født i Betlehem

Månedsbrev – Desember 2020
Hei! Da har vi lagt bak oss enda en fin og innholdsrik måned. Lesegruppene vi har hatt
på mandagene har vært helt supre. Vi ser at barna liker at vi leser den samme boken
flere ganger, gjerne på forskjellige måter. De er ivrige etter å delta, og har mange gode
spørsmål underveis. Nå har vi tatt fram koselige julebøker på avdelingen. Det vil
fortsatt bli mye lesing sammen med barna, men vi ser desember er en måned med mye
innhold, derfor velger vi å ikke ha fastsatte grupper for dette.
Barna har den siste tiden vært veldig begeistret for leken «haien kommer». Guttene vil
ofte være spekkhoggere og delfiner, imens jentene foretrekker å være havfruer og
sjøhester. Når haien jager springer de panisk med fryd og latter. Det er kjekt å få til
aktiviteter der alle er sammen i fellesskap!:)
I slutten av november fikk vi noen koselige dager med førjulsstemning. Fredag uke 47
ble det til og med nok snø til av vi kunne ta med oss rumpebrett og ake på tur. Reidun
hadde lurt med seg litt kjeks som motivasjon opp de lange bakkene mot Fjelde. Barna har
pyntet pepperkaker til kalenderen vår, og var ivrig med på å dekorere avdelingen klart
til jul. Siv-Wenche har servert nydelig kakao…og ellers har vi holdt oss til frukt og
grønt!!;)
Desember er en magisk måned med mye kjekt i vente. Noen høydepunkter blir nissefest,
Lucia frokost, julegudstjeneste(kohort-vis) og bursdagsfeiring for Filip, Storm og Arya!:)
Jul i tunet samt den vanlige Luciafrokosten med foresatte til stede går ut dette året,
grunnet retningslinjene for smittevern. Vi tenker likevel å ha en koselig morgen med
barna mandag 14.desember kl.09:00 der vi har klart god frokost. Barna trenger derfor
ikke å ha spist når de kommer i barnehagen denne dagen. Hver morgen kommer vi også
til å ha adventsamling kl.09:30, der vi formidler julebudskapet og trekke et barn som får
pepperkaken sin!:)
Vi vil igjen minne dere på å jevnlig sjekke at alt er på plass av klær og sko her i
barnehagen. Vi har noe låneklær liggende, men det forsvinner fort når flere mangler litt
forskjellig. Vær også obs. på at regntøy/dresser tørker best hjemme etter en dag med
ruskevær!:)
Ønsker alle en magisk desember og en velsignet jul!
Avdelingens tlf.: 40710473
Hilsen Yordanos, Reidun, Linda, Bente-May, Kristina og Maia.

