
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måneden som gikk… 

Vi håper alle hadde en fin juletid, og ønsker alle godt nyttår! 

Vi gleder oss til det neste halvåret sammen med denne fine 

barne- og foreldregruppa!  

 

Gjennom hele desember  hadde vi fokus på hvorfor vi feirer 

jul, og juleevangeliet! Det var spennende å få oppdage noe 

nytt med juleevangeliet nesten hver dag! Barna fikk både 

undersøke julens tradisjoner og budskap gjennom sansene 

sine; de fikk blant annet lukte på røkelse og kanel, smake på 

appelsin, høre babygråt når jesusbarnet ble født, kjenne på 

ull frå gjeterens sau og se engelens lys. Vi så at barna ble 

både engasjert og mer bevisst på at vi bruker forskjellige 

sanser til forskjellige ting, og vi oppdaget også f.eks at det 

er vanskelig å bruke luktesansen dersom vi holder oss for 

nesen.  Å få besøk av Luciatog som sang med tente lys var 

en opplevelse som gjorde inntrykk på barna. Desember ble 

en måned med en helt spesiell stemning, der vi hadde felles 

fokus og fikk nye inntrykk. T A K K  for alle fine opplevelser 

og minner! 

 

Temaet for januar er  

S K I N N V O T T E N 

Nå har vi pakket ned julepynten og er klare for å 

begi oss ut på eventyr ! Denne måneden vil vi gå 

mer i dybden på vintereventyret «Skinnvotten».  

Denne måneden har vi spesielt fokus på 

fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst: Vi vil 

både bruke litteratur (Boka om skinnvotten), 

regler (skinnvotten-regla), dramaforløp og sanger, 

og på denne måten blir barna kjent med ulike 

formidlingsformer av eventyret.  

I hverdagen bruker vi rim, regler sanger og lyd-

leker både formelt og uformelt. Likevel er det den 

daglige oppmerksomheten og benevningen av 

følelser og erfaringer som stimulerer språket 

mest. Det kan også være ekstra kjekt for barna 

dersom dere voksne også kjenner eventyret, og 

dersom dere søker opp «skinnvotten» på spotify 

kommer det flere lydeventyr dere kan høre på 

sammen med barna. Det at barna får mulighet til 

å ta i bruk språket eller andre 

kommunikasjonsformer til å formidle det de har 

hørt om eller gjort i barnehagen hjemme er 

betydningsfullt for deres språkforståelse og 

kompetanse!  

Eventyret handler også om det å dele og gjøre 

plass til hverandre, og dette kommer vi også til å 

ha fokus på og samtale om. Vi håper eventyret vi 

gi barna masse inspirasjon til å leke og utforske! 

 

I barnehagen øver vi på: 

- Å kle på oss dressen 

og å henge den på 

plass.  

- Rydde tallerken, glass 

og klut på plass etter 

måltid 

- Si takk for maten 

JANUAR 



 

Foreløpig ukesrytme: 

Mandag:      Eventyrsamling – vi leker inne og ute  

                       

 

Tirsdag:        Møtedag oddetallsuker 9:15- 

                     10:45 (Faste voksne fra andre avdelinger 

passer barna da) Eventyrsamling. 

Vennegrupper annenhver uke. 

 

Onsdag:       Kristensamling og turdag: vi utforsker         

                      nærområdet 

 

Torsdag:       Vi går på Tunet og i fjoset. 

                      Samlingsstund om dyrene på gården 

 

Fredag:         Musikk og dramasamling – lekedag  

                  

 

Ekstra viktig at barnet har varme og 

vanntette klær nå på denne årstiden! Alle 

må ha vanntette og varme votter, et par 

tynnere votter, raggsokker, vinterlue, hals, 

vintersko og varm vinterdress. De må også 

ha en ull- eller fleecegenser og bukse 

(eventuelt hel dress) i den øverste boksen. 

Når vi er på gult nivå ønsker vi at dere vasker 

drikkeflasker hver dag om barna har flasker 

med. Dersom de ikke har flasker bruker vi 

koppene i barnehagen.  

 

Månedens regle: SKINNVOTTEN- REGLE  

1.Pilemus Silkehår fant en vott så pen, flytta inn i votten og vips så var der 1.  

2.Friskefrosk Langelår frøs i vind og sno, så den varme votten og vips så var de 2.  

3.Haremann Hoppsadans hoppet glad av sted, stoppet opp ved votten og vips så var de 3. 

 4.Revemor Silkesvans sette i å flire, da hun fikk se votten og vips så var de 4.  

5.Storeulv Aldrimett ønsket seg et hjem, spurte de i votten og vips så var de 5. 

 6.Villsvinet Trynebrett ville ha en kjeks, tigge den i votten og vips så var de 6.  

7.Bamsefar Labbdiger var så grum i hu, til han kom til votten og vips så var de 7 


