JANUAR
2018
TEMA: Jesus og den lamme mannen/ Eventyr: Skinnvotten
UKE:

2

MÅL: Tilrettelegge for 2 stk motoriske aktiviteter

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

8
UTEDAG!
Husk matpakke!

9.
Eventyret: Skinnvotten

10
1- og 2årsgrupper
Kl.09.45-10.30

11
Forming

12
Felles samling kl.10.00
på Apekatten
Varmmat!

3

15
UTEDAG!
Husk matpakke!

16.
Bibelsamling
Vi leker ute i snøen

17.
1- og 2årsgrupper
Kl.09.45-10.30

18.
Eventyret: Skinnvotten

19.
Eventyret:Skinnvotten

Varmmat!
e

5

22.
UTEDAG!
Husk matpakke!

23.
Bibelsamling
Vi leker ute i snøen

24.
1- og 2årsgrupper
Kl.09.45-10.30
Frida 3år!

25.
Eventyret: Skinnvotten

26.
NB!
Planleggingsdag.
Barnehagen stengt.

29.
UTEDAG!
Husk matpakke!

30.
Bibelsamling

31.
1- og 2årsgrupper
Kl.09.45-10.30

1.
Forming

2.
Felles samling Kl 10. på
Apekatten

Mohib 3år
Varmmat!

Hva har vi gjort i desember?
Takk for en kjempefin desembermåned! Vi på
Nøtteliten har kost oss pyntet til jul og laget
julehemmeligheter. I desember har vi har bakt
lussekatter og serinakaker. Det har vært luciatog
og nissefest! Takk til alle foreldre og besteforeldre
som kom å deltok på luciafeiringen vår! Det har
vært en morsom måned med mye som har skjedd.
Ellers har vi har brukt desember på å snakke om
juleevangeliet og tent adventslysene våre og
trukket hjerter til å henge opp i vinduet vårt.
Julekrybba har stått framme som pynt hele
desember og barna er stadig borte å ser på den og
forteller til hverandre. Vi har også hatt samling
om Lucia og om jesubarnet. Desembermåned har
også dessverre vært en måned med mye sykdom,
men vi satser på at det er over nå! Nytt år nye
muligheter☺

”Snøkrystaller, snø som faller
Snø på trærne, snø på klærne
Snø på bakken, Au snø i nakken”

Hva skjer i januar?
I januar skal vi ha bibelsamlinger om Jesus som
helbreder den lamme mannen. Der fokuset vårt vil
være på hvor viktig det er å hjelpe og være gode
mot hverandre. Vi skal ha eventyrsamlinger om
Skinnvotten av Alf Prøysen. Vi vil fortelle
eventyret og bruke konkreter slik at barna lettere
forstår handlingen. Vi håper også på mye fint
vintervær slik at barna kan være mye ute og leke i
snøen. Vi skal feire to tre års bursdager☺ Hipp
hipp hurra!
Målet vårt for januar er også og legge til rette for
motoriske aktiviteter både inne og ute. Vi ser vi har
en aktiv gruppe og det er godt for alle og være i
kroppslig aktivitet☺

Øvrig info:
Torsdag 4.januar var det juletrefest i
Norkirken for hele barnehagen. Takk for
frammøtet!
Fredag 26 .januar er barnehagen stengt
grunnet planleggingsdag.

Nb!Vi minner om at barna må ha godt
med klær til å være ute i kulda. Hvis dere
ønsker at barna skal bruke kuldekrem, er
det fint om det smører på hjemme om
morgenen, og vi kan smøre i barnehagen
om vi går ut på ettermiddagen.

Vi ønsker dere alle en riktig god januar!

”Barnehagen skal være en arena for daglig
fysisk aktivitet og fremme barnas
bevegelsesglede og motoriske utvikling”
(Rammeplan, 2017.)

Månedens sanger:
Min båt er så liten
Kjære gud, jeg har det godt
Det snør det snør
Se opp snør det
Reglen: Snøkrystaller

