Januar
MANDAG

TIRSDAG

3.
Samling

4.
Samling

ONSDAG
5.
Samling

TORSDAG
6.
Samling STK

FREDAG
7.
Samling
Bibliotek
Skolegruppe

10.
Samling STK

11.
Samling

Varmmat

Vi feirer Synne
4 år

12.
Samling

13.
Samling STK

14.
Samling
Bibliotek
Skolegruppe

17.
Samling STK

18.
Samling

19.
Samling

20.
Samling STK

21.
Samling
Bibliotek

Vannleik med
19 & 20 kullet

24.
Samling STK

25.
Samling

Skolegruppe

26.
Samling

27.
Samling STK

28.
Samling

Varmmat

Bibliotek

Pysj/kosedag

Skolegruppe

31.
Samling STK
Vi feirer Emil 2 år
og Imre 4 år

Enger barnehage; Hanne, Janne, Ingeborg, Linda Marie og Tonje.

Evaluering av desember:
Vi hadde en koselig og fin førjulstid. Det var utetid for alle sammen på formiddagen. De minste gikk
inn litt tidligere og hadde adventsstund før lunsj. I adventsstund tente vi lys og sang «tenn lys», de
«fisket opp» forskjellige julesanger som vi sang, de trakk opp ulike ting knyttet til jul fra en språkpose
som vi snakket om. Det var blant annet juletre, julenisse, pakker, julekule, snøkrystall og lys. De
eldste hadde adventsstund etter lunsj. Da tente vi lys og sang «tenn lys», leste julefortellinger, sang
julesanger og hver dag ble det trukket et barn som skulle få med seg et pepperkakehjerte hjem og et
hjerte hvor det står koselige ting om barnet. Det barnet som fikk med seg et hjerte hjem, fikk også
henge opp et hjerte i rutene våre på vinduet, så vi telte ned dagene fram til jul. Vi har også snakket
om juleevangeliet og hvorfor vi feirer jul.
Siste dagen i november hadde vi juleverksted. En koselig dag der vi bakte peppernøtter og lagde
noen fine overraskelser som barna fikk med seg hjem til jul. Med julemusikk på i bakgrunnen mens
barna var kreative og koste seg, kom virkelig julestemningen. Vi avsluttet juleverksted - dagen med å
pynte juletre.
Ellers i desember var vi på forestilling «Jul med Prøysen». Veldig koselig forestilling som fenger barna.
De tre eldste kulla har vært i kirken og sett på dukketeater.
Luciadagen markerte vi med at vi bakte lussekatter og barna gikk i tog i bhg og sang Lucia sangen.
Det var så mange fine nisser i barnehagen på nissefesten. Da koste vi oss med julegrøt til lunsj, med
mandel i. Vi var så heldige at nissen dukket opp utenfor barnehagen da vi hadde satt oss til bords for
å spise julegrøten vår. Barna vinket til han og vi gikk ut i gangen og sang «På låven sitter nissen» for
han mens han stod utenfor og hørte på. Barna var heldige og fikk en overraskelse hver, som de koste
seg med mens de så på julefilm etter lunsj. En vellykket og fin nissefest selv om det på grunn av
coronaen ikke ble noen tur opp til Øvregard`n i år.

Januar:
Vi fortsetter å jobbe videre med tema kommunikasjon, språk og tekst. I januar vil vi ha om tema
vinter. Der vil vi trekke inn ulike temaer knyttet opp mot vinter, blant annet snø, is, fryse. Vi bruker
verktøyet Grep om begreper i dette arbeidet og dette kommer vi til å ha med de tre eldste kulla.
I tema kommunikasjon, språk og tekst med 2019 – og 2020 – barna kommer vi til å fortsette å lese
bildebøker, ha språkposer og fortelle eventyr med konkreter. Vi kommer også til å ha om tema vinter
med 2019 – og 2020 –barna.
Kosebukse/ pysj dag 27 jan. Barna kan komme i pysj/ koseklær og med favorittkosedyret sitt.
Vi fortsetter med bibliotek på fredager. Minner om at barna må levere inn lånte bøker før de får låne
ny bok.
Mange av dere er flinke til å ha ungene ferdig påkledd i ull og fleece når de kommer i barnehagen, og
oppfordrer alle til å gjøre dette

For å lette noe av jobben med all påkledning og alle lag som må av

og på når det er vinter, setter vi og barna stor pris på dette.

Enger barnehage; Hanne, Janne, Ingeborg, Linda Marie og Tonje.

