Januar
Elefanten
Uke

1

Tema: Eventyr: Bukkene Bruse og Geitekillingen

Mandag
Barnehagen er stengt

Tirsdag
1

Velkommen

Onsdag

2

En rolig dag. Vi hører hva vi
har gjort i ferien.
Varmmat: Havregrøt

Torsdag

Bibelsamling

3

Tema:
Repitisjon
Juleevangeliget

av

Fredag

Juletrefest
I Norkirken.

4

5

Velkommen kl 17.3019.00
Ha med dag

2

Eventyrsamling

8

Tema: Bukkene Bruse

3

Eventyrsamling

Eventyrsamling

22

Tema: Geitekillingen

5

Eventyrsamling

16

Tema: Bukkene Bruse
Varmmat: Kjøttkaker m/
tilbehør

Tema: Bukkene Bruse

Eventyrsamling

9

Tema: Bukkene Bruse
Varmmat: Fiskepinner m /
tilbehør

15

4

Eventyrsamling

Eventyrsamling

23

Tema: Geitekillingen
Varmmat: Tomatsuppe

29

Tema: Geitekillingen
Hipp hurra Helea 4 år (28.01)

Eventyrsamling
Tema: Geitekillingen
Varmmat: Lapskaus

Bibelsamling

10

Tema: Flukten til Egypt

11

Fellessamling

12

Kl 10.00 på Apekatten

Ta med niste, drikke,
sitteunderlag og godt med
tøy

Bibelsamling

17

Tema: Jesus som 12 åring i
tempelet

Bibelsamling

24

Tema: Den blinde
Bartimeus

30

Tur til TomineBorgdalen

Bibelsamling
Tema: Den gode gjeter

Vinteraktivitet
Dag

18

Med forbehold om riktig
vær og føre. Mer info
kommer

Ha med dag

Tur til TomineBorgdalen

PlanleggingsDag.

25

Ta med niste, drikke,
sitteunderlag og godt med
tøy.
Vi griller Pinnebrød.

31

19

Tur til TomineBorgdalen

Barnehagen er STENGT.

1

Ta med niste, drikke,
sitteunderlag og godt med
tøy.

26

2

Ha med dag

på Elefanten i Desember:
Vi startet desember måned med å se et teater på Apekatten. Da så vi teaterstykket ”Noen daler ned i skjul”.
Mandag 4 desember samlet vi oss igjen på Apekatten. Her hadde vi felles adventsamling med hele barnehagen. Vi tente det første lyset.
6 desember dro alle 2013 barna til Frogner kirke for å gå julevandring. Her fikk barna utdelt ulike roller med kostymer, slik at de fikk delta aktivt i rollespillet om
juleevangeliet.
7 desember dro vi avsted igjen. Denne gangen var alle barna på Elefanten med. Turen gikk til frelsesarmeen. Her fikk vi høre om juleevangeliet. Barna som hadde med
seg gaver fikk delt ut disse.
13 desember feiret vi Lucia sammen med dere foreldre. Nytt for året var at vi hadde dette på ettermiddagen. Vi setter pris på tilbakemeldinger fra dere, om hvordan
dere syntes dette var.
19 desember hadde vi nissefest i barnehagen. Her fikk alle barna kle seg ut som nisser. Vi hadde fellessamling på Apekatten, der Katharina og Ingrid sang og fortalte
eventyr for oss. Vi fikk også besøk av rampenissen. Han kom inn og kasta snø på de voksne. Etter fellessamlingen var det mange barn som dro på jakt etter
rampenissen. Det har vært vanskelig å få øye på han, men han har funnet på mye rampestreker mot oss.
I desember har vi også brukt mye tid på å bake. Vi har bakt pepperkaker, lussekatter og serinakaker. Ettermiddagene i desember har blitt brukt til å lage ulike gaver.
Vi har hatt adventsamlinger hver dag i desember, der et nytt barn har fått trukket et pepperkakehjerte. Dette har vært en fin stund der vi sammen har samlet oss, hørt
på historier og tent lys sammen.
Det har vært en fin adventstid på Elefanten.
”Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi”
(Rammeplan 2017)

Viktig informasjon / datoer:

-4 januar. Juletrefest i Norkirken kl 17.30-19.00
- 18 Januar. Med forbehold om vær og føre blir det
vinteraktivitetsdag. Mer info kommer
- 26 Januar- Planleggingsdag (Barnehagen er stengt)

På Elefanten i Januar:
I Januar kommer vi til å ha om Bukkene bruse og Geitekillingen som kunne telle til 10. Vi ønsker
ta med oss eventyrene inn i fagområdene som står i rammeplanen. Derfor kommer vi til å ha
noe dramatisering, forming, høytlesning og bildebruk av eventyrene.
I bibelsamlingene starter vi med en repetisjon fra juleevangeliet. Dette fordi at barna skal være
med på å spille dette under juletrefesten. Videre skal vi høre om da ”Flukten til Egypt”, ”Da
Jesus var 12 år i tempelet”, ”Den blinde Bartimeus”, og ”Den gode gjeter”.
Vi starter opp med en dagtavle på Elefanten. Denne kommer vi til å ta i bruk 3 ganger om
dagen. Kl 09.00, til lunsj og til fruktmåltidet. Her vil barna få kjennskap til hvilken ukedag det
er, dato, vær og årstid. I tillegg kommer vi til å ha steg for steg bilder av hva vi skal gjøre
gjennom dagen.
Vi kommer også til å starte med ukens barn. Disse får noen ”spesielle” oppgaver de skal gjøre
gjennom uka. Bilder av ukens barn vil bli hengt opp på dagtavlen.
Med dette takker vi for noen flotte måneder med dere. Vi ønsker dere en fredfull jul og godt
nyttår. Vi gleder oss til det neste året som følger.
Mvh Elefantene/ Erik-Aleksander Larsen

