Periodeplan for desember på avd Ekornstubben

Uke

Uke 49
Fra
Mandag 30.11
Til
Fredag 04.12

Uke 50
Fra
Mandag 07.12
Til
Fredag 11.12

Uke 51
Fra
Mandag 14.12
Til
Fredag 18.12

Tema / fokus
Advent – vi ordner og gleder oss til
jul.
Adventslys, julefortellinger og
julesanger.
- Josef og Maria.
- Små og store nisser
noen nisser gjør rare ting….
-

Lucia
Josef og Maria reiser til
Betlehem.

Personalet skal gi
barna kjennskap
til og markere
merkedager,
høytider og
tradisjoner i den kristne
kulturarven…. ( r.pl.)

Tiltak / aktiviteter

Vi ordner julehemmeligheter.
Tirsdag: skoleklubb
Onsdag: Vi filmes når vi synger «tenn
lys»
Torsdag : Tur i skogen
Fredag: Skoleklubb

Vi baker lussekatter
og ordner julehemmeligheter
Onsdag: skoleklubb
Torsdag: Hurra for Gabriel
Tur i skogen.
Fredag: Luciadagen med
opptrinn for Nøttelitenbarna. Fint om
barna har en stor hvit t-skjorte el.l
som de kan ha over utedressen sin.

Vi fortsetter å lage og pakke
- Jesus blir født i stallen og julehemmeligheter.
gjeterne får englebesøk. Onsdag: Skoleklubb
- Juleeventyr

Torsdag: Nissefest. Ta gjerne med deg
nisselue og røde klær hvis du vil. Det
blir nissedans, eventyr og
nissegrøt.
Fredag: Hurra for
Sofie Alette!

Uke 52
Fra
Mandag 21.12
Til
Onsdag 23.12

- Snart er det jul…..
- De tre vise menn og den
store stjernen.

Vi pakker
julegaver…

Barnehagenytt» fra Ekornstubben.
Nå er den trivelige og travle førjulstiden i gang. Vi startet med å tegne på juleposene våre.
De skal vi samle julegaver oppi. Det var ivrig konsentrasjon med å tegne med tusj på posene.
Så begynte vi å øve på julesangene: «Tenn lys» og «Jeg er så glad hver julekveld». I samling
sist onsdag begynte fortellingen om Maria. Litt etter litt skal juleevangeliet bli fortalt og
dramatisert. Barna lo godt da Solveig ble kledd ut som Maria og Ingunn som en engel. Noen
syntes at Ingunn lignet ganske mye på en doktor.. Det blir nok enda mer latter og spenning
etter hvert når noen gjetere og vismenn også dukker opp..
Så har vi funnet en bitteliten nisselue i skogen. Barna mente at den kanskje kunne
tilhøre den barnehagenissen som pleier å bo hos oss i førjulstiden. De lurer spent
på om han flytter inn i år også. Barna har aldri sett nissen, men de synes det er
spennende med alle de rare tingene han gjør.
Nå er barna i gang med å lime, klippe og tegne/ male ting som kan bli julegaver. Det tar litt
tid - for litt veiledning og assistanse fra voksen må jo til. Men vi håper at alle etterhvert har
to – tre ting å fylle juleposen sin med.
V i øver ivrig på advents og julesanger også. Onsdag 02.12. ca kl 13.45 skal det gjøres film og
lydopptak ute mens vi synger «Tenn lys (første og siste vers). (husk samtykkeskjema)
På grunn av smittevernhensyn, kan vi dessverre ikke arrangere Luciaopptrinn for foreldre og
besteforeldre i år. Men Ekornstubbenbarna skal få gjøre et opptrinn for de små på Nøtteliten
fredag 11.12. Dette vil foregå ute. Da er det fint om barna kan ha med seg en stor hvit tskjorte eller en gammel «pappaskjorte» som de kan ha utenpå dressen sin. Barnehagen
ordner Lucialys, glitter og Luciakroner.
Ellers er vi superfornøyde med jobben som noen foreldre har gjort ved Grillhytta vår. Nå er
det blitt mye mer oversiktlig slik at vi kan ta med hele gruppa og være der. Det er masse
kvister og røtter som barna kan leke og utfolde seg med. Og når det regner eller er mye vind
er det godt å kunne sitte inne i grillhytta å spise.
I adventstida tenner vi lys og så har vi en hjerte / pepperkakekalender. Barna trekker et
hjerte som limes på vinduet. Den som trekker hjertet får et pepperkakehjerte. Det blir hver
sin tur etter hvert – vi er jo 20 barn så det passer fint. Samtidig får vi fin anledning til å trene
på tallene.
NB! Det er ofte behov for å komme i gang med adventssamling ca kl 09.15. Så hvis dere vil at
barna skal få oppleve den samlingen bør de ha kommet innen kl 09.15.

Så minner vi om at bhg er stengt fra og med 24.12 til og med 01.01. Vi møtes
igjen mandag 04.01.
Fint at dere foreldre gir beskjed hvis barnet tar fri. Det er ekstra nyttig nå i
førjulstida.

