DESEMBER
Nå er det ikke lenge igjen av året 2021. Vi
har lagt bak oss noen fine måneder, og
mange begynner å bli godt kjent med rutiner
og hverandre.
Tilbakeblikk:
I oktober hadde vi høst som tema. Vi ble kjent med nye høst sanger,
hvordan været er om høsten og vi laget forskjellig høst pynt. Vi
avsluttet temaet høst med å ha en høst takke fest hvor vi laget
lapskaus. Utenom dette ble også FN-dagen markert. Barna fikk smake
på mat fra noen av landene som er representert i barnehagen.

Hvorfor gjorde vi dette?
Fagområdet natur, miljø og teknologi skal bidra til at barn bl. annet
får en forståelse for årstider og vær. Ved å ha samlinger om høst,
været og innhøstning har vi prøvd å legge til rette for at barna får en
forståelse for dette. Gjennom ulike aktiviteter hvor vi har laget høst
pynt har personalet fått mulighet til å reflektere sammen med barna
om sammenhenger i naturen, noe vi ut ifra rammeplanen skal gjøre.
Fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse trekke frem at gjennom
arbeide med mat og helse skal barnehagen bidra til at barna får innsikt
i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til
måltid. På høst takke festen når vi
laget lapskaus sammen var bl. annet
dette en del av vårt ønske. Samtidig
som vi har som mål at måltider og
matlaging skal bidra til
måltidsglede, deltakelse, samtaler og
fellesskapsfølelse hos barna.

Mål for videre arbeid:
Vi vil fortsette å arbeide for at alle barn og voksne skal bli møtt med
en respekt, forståelse, interesse og oppleve at de er verdifulle. Vi
arbeider for at hvert enkelt barn skal få kjenne på mestring og glede
sammen med oss.
Gjennom fagområdet etikk, religion og filosofi skal barna få
kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon. Hele desember vil temaet være «jul og juletradisjoner». Vi
ønsker at barna skal få kjennskap til den kristne julefortellingen,
samtidig som mye av aktivitetene vil være preget av de typiske
juletradisjonene og forskjellige julesanger.
Informasjon:
- Vi fortsetter å ta forhåndsregler i
forhold til smittevern. Bli hjemme
hvis du er syk. Vi vasker hender
og overflater ofte.
- Voksne må holde 1m avstand til
hverandre.
- Husk termokopp til varm drikke
utenom måltider.
Viktige datoer:
08. desember: Vi lager pepperkaker. Ta
med eget forkle, kjevle og former.

DAGSRYTMEN VÅR
Åpner kl.9.0
• kl.10 felles
samling for store
og små
• Kl.10:30 formings
aktivitet
• Kl 11-11.30- Lunsj
• Kl.12-12:30
førskole
• Kl. 13-15 frilek
inne/ute

Stenger kl.15
15. Desember: Nissefest! De som
ønsker, kler seg ut som nisser. Vi
serverer grøt og saft. Kanskje kommer nisse med en overraskelse til
barna.

Vi ønsker alle en fredelig julehøytid, og et godt nyttår. Vi håper å se
mange av dere til oppstart i januar.

