
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Måneden som gikk… 

Målet vårt i desember var at barna skulle 

få kunnskap om hvorfor vi feirer jul, og 

gode opplevelser knyttet til julens 

budskap og tradisjoner. 

 

Det var en fantastisk måned på mange 

måter. Vi hadde en helt spesiell stemning 

på avdelingen med pynten, stjernene og 

lysene.  Barna har gitt oss så mange gode 

stunder med sin herlige innsikt. Både i 

hvordan de tolker alle inntrykkene, men 

også når vi ser begeistringen over 

budskapet, samlingene, traktorkjøringen, 

innpakking og laging av julegavene, 

pepperkakepynting og Luciabesøk. Store 

og små sitter igjen med mange gode 

minner og opplevelser! 

 

 

 

Temaet for januar er     Vinter    

 

 

Så nå håper vi på snø og vintervær slik at 

barna får prøve seg på ulike vinter-aktiviteter.  

Vi vil introdusere et nytt eventyr som heter 

”snøen som fikk farge”. Med utgangspunkt i 

dette vil vi ha fokus på vennskap og det å 

dele/være gode mot hverandre.  

Vi har også ekstra fokus på fagområdet 

”språk, kommunikasjon og tekst” denne 

måneden.  

Vi leser masse bøker på Drømmehagen, og 

det vil vi fortsette med. Vi vil også ha rim, 

regler og sang i formelle og uformelle 

situasjoner. Likevel er det den daglige 

oppmerksomheten og benevningen av 

følelser og hendelser som stimulerer språket 

mest. Måltidet, for eksempel, er en god 

arena der vi prater om stort og smått og 

inviterer barna til å fortelle om ting de har 

opplevd her i barnehagen eller hjemme.  

 

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.  

Vi ønsker at alle har tøfler/skinntøfler inne, og 

at dere tar det på om morgenen når dere 

kommer. Det har blitt en del knall og fall på 

glatte ullsokker, som vi vil prøve å unngå.  

 

UKESRYTMEN PÅ DRØMMEHAGEN 

Mandag: Kristen samling og lekedag. 

Tirsdag: Møtedag. (Partallsuker 9:15-

10:45) Lekedag for barna. Faste voksne 

passer våre barn når vi er på møte.  

 

Onsdag: Vennegrupper. Vi deler barna 

inn i grupper etter alder og har ulike 

aktiviteter ute eller inne.  

 

Torsdag: Turdag. De eldste er med hver 

gang, de yngste rullerer nå i 

vintermånedene 

Fredag: Fjosdag.    

Dersom vi fortsetter på gult nivå går 

denne ukesrytmen ut – følg med på døra 

i garderoben, for hvilke områder vi er på.  

 

 

 


