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Desember på Sjiraffen:
Desember ble en måned full av forventinger og mye moro! Det braket løs med adventsamling etter 1. søndag i advent. På Apekatten har hele barnehagen samlet seg
for å tenne lysene sammen hver mandag mens vi har sunget julesanger og hørt juleevangeliet.
Osloturen ble en stor suksess! Vi tok bussen ned til toget hvor barna fikk høre et juleeventyr mens vi ventet på toget. Inne i hovedstaden så vi på julemarkedet i
vinterland. Der møtte vi to snakkende elger, noe som var til stor glede for store og små. På veien opp mot Bok og Media i lille grensen gikk vi til stortinget og snakket
om hva slags hus dette var og hvem som var der inne. Inne på Bok og Media fikk vi se flotte julekrybber fra alle verdensdeler. Det var til og med en kjempe stor krybbe i
ekte størrelse! Her spiste vi nistepakka vår før turen gikk ned for å møte selveste nissen! Tilslutt var vi og så på slottet og vaktskiftet. Ned til toget hadde vi med oss
mange stolte, marsjerende gardister. På toget hjem var det flere som tok en liten pause etter alle opplevelsene og inntrykkene denne dagen 😊
Vi fikk besøk av et reisende teater som fortalte om « noen daler ned i skjul».
Vi har fått gått i to Luciatog. På formiddagen gikk de største barna fra Elefanten og Pingvinen sammen med oss bort til Nøstehagen bo og service senter for å glede
beboerne der. Vi gikk i tog i korridorene og sang og avsluttet med en liten mini konsert inne i kafeen. En av beboerne hadde bursdag denne dagen så vi sang selvfølgelig
bursdagssangen av full hals!
Julebordet ble en fin dag med julemiddag og dessert. Vi gikk i polonese inn på kjøkkenet, dette synes barna var så gøy at vi gikk ut av kjøkkenet på denne måten også.
På nissefesten i år fikk barna se eventyret om «pepperkakemannen» og vi ble overrasket av at rampenissen kom! Han tullet og tøyset! Vi spiste nissegrøt med mandel
og så «snekker Andersen og julenissen».
Vi har vært på Hyggestund i Norkirken. Her viste vi frem julespillet! Dette skal dere få se på juletrefesten 4 januar! ( Husk å melde dere på listen som henger på
ytterdøra).
Hver dag i desember har vi fått gåter fra «gamlenissen» som har gjemt seg for dagens kalender barn. Når kalenderbarnet har funnet nissen har dagens kalender barn
fått en overraskelse fra nissesekken hans 😊

Viktig informasjon / datoer:
◊ 26. januar har vi planleggingsdag og holder derfor barnehagen
stengt.
◊ 9. februar: KARVENEVAL årets tema er valgfritt. Barna kan kle
seg ut i det de ønsker. Vi minner om at lekesverd og lekepistoler blir
igjen hjemme 😊
◊Vi håper snøen holder seg så blir det vinteraktivitetsdag en dag i
Desember
januar. Denne dagen kan komme «plutselig». Vi følger med på
værmeldingen
slik at vi kan ta en vurdering på når vi mener dette
Drypp fra rammeplanen:
passer best 😊
◊Sjiraffen skal også ha en ekstra ute uke nå i vinter halvdelen.
Denne uken tar vi litt på sparket for at barna skal få en best mulig
uteopplevelse. Vi sier i fra litt før vi tar ute-uka. Da er det viktig at
dere kommer med ull innerst fra topp til tå og at det er godt med
skift og votter 😊

Januar kommer vi til å starte opp med prosjekt eventyr igjen😊 Vi kommer til å lese flere
folkeeventyr for så å observere hvilke eventyr som fanger barnas interesse spesielt for å kunne
dykke videre ned i disse. Med denne måten å jobbe på blir veien til mens vi går og
barna får medvirkning i sin egen hverdag.
Drypp fra rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver:
«Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn
for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide
perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine
læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og
andres læring».
(Kd:2018)
Vi takker for et flott halvår og godt samarbeid med dere!
Fra alle oss til alle dere ønskes det en fredfull jul og et fantastisk nytt år med mange nye
muligheter og opplevelser!
Juleklem fra Sjiraffene 😊

