Desember
Elefanten
Uke
Mandag
49 Adventsamling

Tema: Advent og jul «Et barn er født i Betlehem»
4

Felles adventsamling på
Apekatten kl 10.00.
Vi lager julegaver

50 Adventsamling

11

Adventsamling

18

Nissefest19

25

Barnehagen er stengt

Alle barn født i 2013 skal
være med på julevandring i
Frogner Kirke. Vi tar buss
kl 10.00
Vi baker serinakaker

Alle barna på Elefanten.
Vi tar buss kl 10.00.
Vi overleverer gaver.

LIVSGLEDE kl 10.30

Adventsamling

Adventsamling 15

Lucia feiring

13

Adventsamling

20

7

Fredag
Adventsamling8

Tur til Frelsesarmeen

Tema: Juleevangeliet

14

Vi har adventsamling kl
9.15. Tema: Juleevangeliet
Vi lager julegaver.

Adventsamling

Tema: Juleevangeliet
Vi lager julegaver.

Adventsamling 22
Felles adventsamling
kl 10.00 på Apekatten

Tema: Juleevangeliet

God jul 😊

26
Juleferie

1

Torsdag
6

Julevandring

Luciatoget går kl 15.45. Vi
har luciafeiringa ute, så
kle dere etter været.
Vi lager julegaver på
formiddagen.
Varmlunsj: Pølse i lompe

Kle dere i rødt eller
blått. Det blir
nissegrøt til lunsj.
Felles Nissefest på
Apekatten kl 10.00.

Juleferie

1

12

Vi forteller om Lucia

Felles adventsamling kl
10.00 på Apekatten.

52

Onsdag
5

Varmmat: Kjøttboller med
tilbehør

Felles adventsamling på
Apekatten kl 10.00
Vi lager julegaver

51 Adventsamling

Tirsdag
Adventsamling

27
Juleferie

2

28
Juleferie

3

4
Juletrefest i
Norkirken!

29
Juleferie

5

November på Elefanten:
I november har vi fokusert på eventyret om «Pannekaka» og «Gullhår og
de tre bjørnene». Vi har jobbet med eventyrene på forskjellige måter.
Dette for at barna skal kunne gå i dybden av eventyrene. Eventyret om
pannekaka startet vi med å lese eventyret, og se den på film. Videre fikk
barna være med på å dramatisere eventyret. Alle barna som ønsket fikk
være med på å delta. Barna har også vært med på å male hver sin
pannekake av en papptallerken. Til slutt var barna med på å steike en ekte
pannekake som de fikk kose seg med til lunsj.
Videre har vi jobbet med eventyret om Gullhår og de tre bjørnene. Dette eventyret
startet vi med å vise bilder og fortelle barna eventyret basert på bildene. Vi hang
bildene opp på veggen. Våre observasjoner viser at barna bruker bildene i etterkant
til å leke eventyret. Barna har også vært med på å dramatisere dette eventyret.

Viktig informasjon / datoer:

-

-

På turdagene har vi vært i Tomineborgdalen. Dette er et ypperlig sted for
barna å bruke kroppen sin til å komme seg frem i ulendt terreng. Vi ser
mye glede i barna når de får boltre seg rundt. På turdagen 16 november
kokte vi grønnsakssuppe på bålet. Barna hadde dagen før vært med på å
kutte opp grønnsakene.

«Gjennom fagområdet «kropp, bevegelse, mat og helse» skal barna få mulighet til å
sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt» (Rammeplan
2017)

-

I bibelsamlingene har vi hørt om da David vant over kjempen Goliat. Vi
har hørt om Daniel som ble kastet i løvehulen, og som overlevde natten
da han ba til Gud. Vi har hørt om den barmhjertige Samaritan og om Jona
i hvalens buk.

-

Det er en spennende tid vi går inn i. I desember vil vi ha fokus på advent
og jul. Barna skal få oppleve og glede seg mye denne måneden.

Tusen takk for min første måned sammen med barna på Elefanten. Det har vært en
kjempe fin måned, og jeg gleder meg videre.
Mvh Elefantene v/Erik-Aleksander Larsen

-

6 desember- Alle barn født i 2013 skal være med til Frogner
kirke å bli med på julevandring. Vi tar bussen kl 10.00, så
dere må være i barnehagen innen kl 9.30

-

7 desember- Alle barna på Elefanten skal bli med til
Frelsesarmeen. Her er det mulighet å gi en gave hvis dere
ønsker. (Trenger ikke å pakkes inn) Vi tar bussen kl 10.00, så
dere må være i barnehagen innen kl 9.30

-

13 desember- Vi feirer Lucia på ettermiddagen. Hele
arrangementet blir avholdt ute, så kle dere etter været.
Luciatoget går kl 15.45.

-

19 desember- Nissefest i barnehagen. Dere kan kle barna i
noe rødt eller blått. Ta også med en nisselue.

-

Felles adventsamlinger er mandag 4, mandag 11, mandag
18 og fredag 22 desember. Adventsamlingene starter kl
10.00 på Apekatten.

