INFOBREV DESEMBER: ukene 49-50-51-52

Tema: Julestria og meg selv og familien min

Tilbakeblikk: Ukene 45-46-47-48 gikk med til å snakke om vennskap, barn i verden og familien min og meg. Vi fokuserte
mest på vennskap, barns rettigheter og familien min og meg selv. Vi lærte sanger, ord og tellinger på andre språk, fakta og enkel
kunnskap. Link: Satsningsområde Link: Hovedtema
Ute lar vinteren og snøen vente på seg.

Uke 49-50-51

vil på Folungen i hovedsak dreie seg om norsk tradisjonell førjulstid og julefeiring. Vi snakker, synger og leser om fjøsnissen,
juleevangeliet og julefeiring i det norske tradisjonelle bondesamfunnet . Vi tar barna med på samtaler og en kunnskapsreise omkring hva, hvordan,
hvorfor og på hvilken måte jula ble feiret før og i dag i norske hjem. Vi dveler ved juleevangeliet. Vi snakker om fjøsnissen og hvem han er. Vi
lærer enkle ord, sanger, sangleker, tellinger og lager tradisjonelle norske matretter vi kjenner igjen i desember Fortellingene som velges ut til
høytlesing og sangene vi synger, har i hovedsak utgangspunkt i Alf Prøysens diktning
På Kyllingen vil det i hovedsak dreie seg om «meg selv og familien min», førjulsaktiviteter, nissen, reven og julemusene.
Innenfor satsningsområdet vårt vil maten være preget av råstoffer i matlaging fra tradisjonelt norsk kjøkken for denne årstiden. Vi baker lefser og
julekaker og steiker kjøttkaker. I forming vil oppgavene ha julegaver, bakst og forberedelser til norsk juletradisjon som utgangspunkt. Ungene
tilegner seg mye kunnskap innenfor ulike fagområder via temaarbeidet i løpet av disse ukene.
Temaene disse ukene gir personalet igjen en rikholdig arena for implementering av alle Rammeplanens 7-fagområder.

Mandag 10.desember: Juleunderholdning på
JULEGAVEAKSJONEN
Marka alders-og sykehjem og JULEBORD
1-2 åringene er tilbake i barnehagen og leker nisseleker på formiddagen.
3-4-5 åringene går til Marka Alders-og sykehjem med sang og skuespill for
Leveringsfrist = mandag 03.desember
de gamle kl.10:15-10:45. Til lunch går førskolebarna Lucia for de andre
barna på begge avdelingene. Lucia-drakter fås i barnehagen. Vi synger
Lever en liten julegave fra barnet ditt til et
jevnaldrende barn i øst-Europa. Innpakket gave
Lucia-sangen og på Folungen hører vi fortellingen om Lucia.
med gjennomsiktig plastpose utenpå, leveres i
Viktig at 3-og 4-åringen kommer med RØDNISSEKLÆR (3 år=nissemus og barnehagen, som videreformidler den til «Ny start i
4 år=fjøsnisser) Ha på 5-åringene hvite trøyer/gensere/strømper (=Lucia ) øst» på Ting og Tøy-Jaren. De tar den med til et
1-2 åringene kan kles som blå-eller rødnisser
r barnehjem før jul. Gå inn på linken og les mer.

Til lunch: JULEBORD FOR BARN OG PERSONELL
Vi dekker opp et flott langbord på begge avdelingene og setter
fram alskens deilige julemat som spises i godt lag, for barna og
personalet i fellesskap. Barna har vært med på lefsebakst og
kjøttkakesteik i forkant. De voksne som er på jobb på

Pakkens innhold: ei leke og et/flere klesplagg
barnet ikke bruker lengre. Gjerne tannkost og
tannkrem, tyggegummi, tegnesaker. Pakk inn i
julepapir og skriv på alder og kjønn på barnet. Putt
pakka inn i gjennomsiktig plastpose.

Link: ny start i øst

Kyllingen denne dagen er: Anita, Nina, Kjersti, Camilla, Synnøve.
På Folungen: Mette, Karoline, Mona, Hege, Nicolay, Gunn, Emilie.
SANGER OG REGLER I DESEMBER

Fjøsnissene på Bergseng Lefsene er bakt og ligger
klar til julebordet

Tirsdag 11.desember:

Julegaver og julepynt
lages

Pepperkaker og andre
kaker skal bakes

NISSE-OG FØRJULSFEST

Denne dagen holder vi nissefest for barn og personale fra
morgen til FØRJULSFESTEN starter 15:30.
Barna koser seg med lysspiral
og baking på formiddagen.
Lysspiral under
Ellers står nisseleker, nissefortellinger,
frokostsamling
pepperkakebakst, juleverksted, nissegrøt
og besøk til fjøsnissen ved hestene kl.16:30.
Festen slutter ca.17:00.
De voksne som er på jobb på Kyllingen: Anita, Nina, Kjersti, Camilla, Synnøve
På Folungen:Mette, Mona, Hege, Karoline, Nicolay, Gunn, Emilie, Ida.

Send med barna nisseluer til nissefesten.
Foreldrene oppfordres til å ta aktivt del i gang rundt treet

TORSDAG 13.DESEMBER
Denne dagen har vi Luciasamling og koser oss med Lussekatter til 14:00
måltidet i barnehagen.

Link: Tenn lys, Nå tenner vi vår adventskrans, Året rundt,
Å jul med din glede, Så går vi rundt om en…, Lucia,
På låven sitter nissen, Snømannen Kalle, Katten og
musen, Nisse Rød og Nisse Blå Nisseloven,
Når nettene blir lange…….
Uke 49: Adventssamlinger starter opp
På Folungen fortelles Juleevangeliet litt for hver dag i desember,
via figurer som trekkes i kalenderen av ordenshjelperene og
fortellingen om engelen Ariel. Nissehuset fylles også opp og den
ene nissehistoreien etter den andre fortelles for barna ettersom
dagene nærmer seg jul.
På Kyllingen fokuseres det på nissemusene som leker og gjemmer
seg i skoen uten tå.

Juleferie fra: 24.desember-2018 til
og med 01.januar-2019
Første dag etter ferien er onsdag
02.januar-2019
Kommer i januar:

Uke 49-50-51:
Julegaver, kakebakst, adventssamlinger, julehygge,
julemusikk, julevask, julemat, julenisse,
juletregang, juleleker, julefortellinger, kos

Tema: VINTER, VINTERAKTIVITETER,
VINTERFUGLER
Send gjerne med barna ski. Vi har nok av akebrett
eller akematter.

