PERIODEPLAN FOR NOVEMBER OG DESEMBER – HEBRON
Viktig å huske på:
- Fredag 13.november er det planleggingsdag i barnehagen – barnehagen er stengt.
- Vi har åpent 23.desember, si ifra om dere tar fri. 24.desember er barnehagen stengt.
- Vi håper vi kan gjennomføre luciamarkering ute mandag 14.desember kl. 16. Vi kommer
med mer informasjon når vi vet hva vi får lov til i forhold til covid-19.
Vi har lagt en annerledes høst bak oss, kommet oss inn i garderobene og er klare for litt mer
innetid enn vi har hatt i høst. Vi fortsetter som nå så lenge vi er på gult nivå. Blir det rødt nivå vil det bli faste grupper og
fast levering/hentested igjen. Vi deltar i brukerundersøkelse i år også. Flott om alle tar seg tid til å svare på den. Dere får
informasjon på mail. Vi blir glade for både ris og ros.
Det ser ut til å bli mange våte dager utover. Våte/svært møkkete klær blir hengt ute når vi går inn, nede for de med
garderobeplass nede og oppe for de med garderobeplass oppe. Vi ønsker at dere tar med klærne hjem til en vask eller
risting slik at vi ikke får all sanda inn.
3 tips fra oss er
1. Vreng regntøyet og vottene, da tørker det fortere
2. Sjekk at støvlene ikke er våte oppi
3. Påse at regntøy og dresser har strikker som fungerer, da sparer vi og dere skift
I desember fyller vi dagene med julebøker, julemusikk, baking, julesanger, julegaveverksted og noen julefilmer. Desember
er ofte en måned med mer stress hjemme enn vanlig og mye sykdom. Vi prøver å ha litt ekstra hygge og ro for barna i
barnehagen. Vi forteller juleevangeliet i sin helhet og har adventsamling hver dag. I adventssamling trekker vi hjerte til
vinduet, stjerne i adventskroken og pepperkakehjerte, vi tenner lys og leser et kapittel fra pulverheksa sin kalender.
Rampenissen har vært suksess i to år og vi håper han vil flytte inn i desember i år også. Rampenissen er en liten, rød og blid
nisse som bor innenfor en liten dør i veggen. Han gjør rampestreker og tuller med oss når vi ikke er i barnehagen. Barna har
snakket mye om han og rampestrekene han gjorde i fjor. Rampenissen har bodd i Nisseklemma
(borte i skogen) i hele år. Vi kommer til å skrive brev til Rampenissen i løpet av november, der vi
spør om han har lyst til å komme å bo i barnehagen i desember.
I år blir det julegudstjeneste i Mysen kun for skolestarterne. Vi kjører minibuss fra barnehagen til
kirken. Ta med bilsete. Gudstjenesten kan avlyses på kort varsel mtp. smittevern.
Endringer kan skje. Følg med på tavla!
Mål
UKE 45,
46 og 47
2.- 20.
nov

TEMA: Hakkebakkeskogen
Mange av barna har vist interesse for Hakkebakkeskogen i høst. Barna
har sett Mikkel Rev når vi har vært på tur og noen ganger har
Klatremus også vært der. Vi blir kjent med figurene, sangene og
historiene fra Hakkebakkeskogen.

-

-

Vi starter opp med litt julegavehemmeligheter
Fredag 13.november er det planleggingsdag i barnehagen –
barnehagen er stengt

-

Barnas interesser gjenspeiler
innholdet i barnehagen
(Barnehagens årsplan)
«I barnehagen skal barna
møte ulike språk, språkformer
og dialekter gjennom rim,
regler, sanger, litteratur og
tekster fra samtid og fortid».
(R.plan)
«Barna skal få mulighet til å
erfare ulike formidlingsmåter
av tekster og fortellinger, som
kilde til estetiske opplevelser,
kunnskap, refleksjon og møter
med språk og kultur». (R.plan)

UKE 48
og 49
TEMA: Adventstid og juleforberedelser
23.nov – Vi forbereder oss til advent, øver på sanger, snakker om hva
4.des
advent er og lager noen julehemmeligheter. Vi pynter
juletreet inne og finner juletre i skogen til å ha ute. I løpet av
disse ukene går vi til Nisseklemma med invitasjon til
rampenissen.
UKE 50
7.-11.
des

TEMA: Adventstid og juleforberedelser

-

-

Mandag 7.desember har vi julebord i barnehagen. Vi spiser julemiddag
med ribbe, julepølse og medisterkaker og har riskrem til dessert. Barna
kan kle seg i noe ekstra fint hvis de vil. Vi ser også på en julefilm denne
dagen.
-

UKE 51
14.-18.
des

UKE 52
21.-24.
des

Fredag 11.desember går vi en liten tur i nabolaget
for å øve oss på Lucia. Vi synger luciasangen og
kanskje vi kan gi lussekatter til naboene. Ta med noe
hvitt barna kan ha på seg.
TEMA: Juleevangeliet
Mandag 14.desember har vi Lucia arrangement ute kl. 16.00, mer
informasjon kommer.
Vi feirer bursdagene til Eimund, Tirill, Petter og Nora denne uka.
TEMA: Juleevangeliet
Mandag 21.desember har vi nissefest. Barna kan kle seg ut som nisser,
vi spiser nissegrøt, leker fellesleker og kanskje vi får besøk av en
ordentlig nisse.
GOD JUL og GODT NYTT ÅR!
Barnehagen holder stengt mellom jul og nyttår(24.desember-3.januar).
Vi sees igjen mandag 4.januar.

-

-

Barna skal bli godt kjent med
bakgrunnen for den kristne
markeringen av julehøytiden og
delta i barnehagegudstjeneste.
(Barnehagens årsplan)
Bli kjent med noen julesanger,
både med og uten kristent innhold
Bli kjent med forskjellige
tradisjoner knyttet til advent og jul
(lilla og rød farge, baking, musikk,
mat, bøker, filmer)
Oppleve spenning og glede ved
høytlesning, fortelling, sang og
samtale (R.plan)
«Barnehagen skal bidra til at barna
bruker ulike teknikker, materialer,
verktøy og teknologi til å uttrykke
seg estetisk» (Barnehagens
årsplan)
Skaperglede gir giverglede

