MÅNEDSPLAN
Uke
49

Mandag
4.
Adventsamling
TURDAG/UTEDAG

Tirsdag
5.
Adventsamling
Juleverksted/lek
Vi baker pepperkaker

DESEMBER 2017
Onsdag
6.
Adventsamling
Juleverksted/lek
Maxigruppe/Lucia

Martin har bursdag
Mat: Mat og drikke i sekken
50
11.
Adventsamling
TURDAG/UTEDAG

Fiskekarbonader
12.
Adventsamling
Vi baker lussekatter
Maxi og midi øver til Lucia
Juleverksted/lek

Fredag
8.
Adventsamling
FELLESSAMLING
Juleforestilling
Vi spiller Snekker Andersen

Språkgrupper
Karbonader med ramsløk
13.
Adventsamling
Luciafeiring for barn og
foreldre kl. 8.15 ute i
barnehagen
Maxi og midi
Juleverksted/lek
Fiskeboller med karrisaus
20.
Adventsamling
Lek ute og inne

Pasta med kjøttsaus
14.
Adventsamling
Julekino/lek

Mat
51

Mat og drikke i sekken
18.
Adventsamling
TURDAG/UTEDAG

Stekte kyllingboller
19.
Adventsamling
Juleverksted/lek

Mat
52

Mat og drikke i sekken
25.
1. juledag
Barnehagen stengt

Fiskekaker
26.
2. juledag
Barnehagen stengt

Pølsegrateng
27.
Jul i barnehagen

Matpakke

Matpakke

Mat

Torsdag
7.
Adventsamling
Juleverksted/lek
Maxi og midi øver til Lucia

Språkgrupper

Kjøttsuppe
15.
Adventsamling
FELLESSAMLING
Julesamling
(Olga)

Kyllingfilet
21.
Adventsamling
Julekino/lek
Språkgrupper

Julemiddag
22.
Adventsamling
Nissefest i barnehagen
Juleavslutning på Veritas

Torsk
28.
Jul i barnehagen

Julegrøt
29.
Jul i barnehagen

Edvard har bursdag
Matpakke

Matpakke

Evaluering fra forrige periode
Målet for relasjoner: Alle barna skal være med på en aktivitet sammen med noen de vanligvis ikke pleier å leke med. Vi har ikke fått til at alle
barna har fått denne opplevelsen i løpet av måneden, men mange har opplevd og erfart nye relasjoner. Noen av barna har fått gå inn litt tidligere
når vi har vært ute – vi har satt sammen grupper på 3 – 4 barn som har fått være inne og lekt alene. Det har selvfølgelig vært maxi og midibarna
som har fått denne muligheten. Vi voksne har tittet innom for å se hvordan det har gått – og alle har vært svært fornøyde. De har bygget med lego,
lekt i jungelen, tegnet eller puslet bl.a. Vi har også gått noen turer i mindre grupper. For de yngste barna har det vært litt mer fokus på å finne nye
lekepartnere. Vi vil fortsette å jobbe med dette.
Målet for lek: Barna skal selv kunne sette i gang leker og aktiviteter ute. Vi satte opp ”lekegrupper” (1 maxi og 2 midi) som skulle ha ansvaret for å
sette i gang en lek ute – og få de andre barna med seg. Noen dager har dette fungert, barna har blitt enige om hva slags lek de ville sette i gang, det
har vært ”slå på ring”, ”rødt lys” og andre leker. Andre dager har interessen vært noe laber. Det vi imidlertid har sett er at alle snakker om hva de vil
leke ute - og setter i gang. Vi ser at barna er aktive i uteleken og alle har fått utvidet lekerepertoaret sitt.
Målet for språk: Barna skal bli bedre kjent med mer av innholdet i boken om Hakkebakkeskogen. Vi har fortsatt å lese i boken og barna kjenner
de ulike innbyggerne i Hakkebakkeskogen. Barna har fått fortelle med egne ord om hva som skjer i Hakkebakke skogen. Vi har sunget ”So, ro lille
mann” – som har vært månedens sang, og flere andre sanger fra boken. Vi har også sett filmen om Hakkebakkeskogen. Vi mener at de fleste barna
nå kjenner innholdet godt, og at de har fått både tid og rom for å snakke om hva som skjer med Klatremus og vennene hans.
Målet for fagområde: Nærmiljø og samfunn. Vi hadde satt oss som mål at vi skulle starte med å lage ”landplakater” fra de ulike landene som er
representert på avdelingen, og at barna skulle få litt kjennskap til disse. Dette har vi ikke fått prioritert, men vi har funnet allerede eksisterende
informasjonsplakater og hengt opp disse på avdelingen. Vi ser at barna er nysgjerrige og vi ser at det skaper engasjement når vi ser på de
forskjellige landene. Vi skal la plakatene henge oppe – og vi skal komme mer tilbake til dette temaet i januar. Vi skal lage plakater også fra Kypros
og Norge.
Mål for de voksne: De voksne skal støtte barna i igangsetting av leker/aktiviteter ute - og følge opp disse. Som nevnt i målet for lek, så har det
vært litt varierende hvor interessert barna har vært i selv å sette i gang lek. De voksne har vært støttende i deres initiativ og fulgt opp når det har
vært behov. Vi ser at det fortsatt er viktig at de voksne hjelper barna i gang med lek, og følger opp at alle deltar i lek ute. Vi forsetter å jobbe med
uteleken.

Hva har skjedd denne måneden:
Vi sier med Alf Prøysen: ”November er så trist og grå, men nyttig likevel, for nå må barna tenke på å lage moro selv”. Dagene er kortere, det er nesten mørkt når vi kommer
om morgenen og mørkt når vi går hjem på ettermiddagen. Vi er mer inne på denne tiden av året, og det er til tider nokså livlig på Blåbærtua når 19 aktive barn, og 4 livlige
voksne er i full aktivitet. Vi har en avdeling som består av flere små rom, vi bruker alle og vi har laget tydelige ”møteplasser”. Det er mange unge teknisk interesserte som er
i full aktivitet i byggerommet. Vi har tatt frem Duploen igjen – og det skaper nye muligheter for å utfolde sine kreative evner, og det innbyr til samarbeid. Det er de
utroligste byggverk som skapes i fellesskap. Duplo er også et fint byggemateriale for de yngste barna.
Det er mange barn som har fått interesse for å veve. Det gir mestringsfølelse når de ser at det de holder på med vokser fram og resultatet blir et fint lite teppe.
Lego er fortsatt en populær aktivitet. Det er mye kommunikasjon og godt samarbeid når barna sitter rundt kjøkkenbordet og bygger.
Flere formiddager i uken er barna aktivisert i sine grupper. To-åringene er hver tirsdag og onsdag formiddag i Trollgruppa sammen med de andre barna på sin alder i
barnehagen. De er ute en av formiddagene og inne og har en formingsaktivitet den andre. Mindi 1 og Mindi 2 er på gym en formiddag annenhver uke, den andre uken har
de en formingsaktivitet og/eller lek på avdelingen. På gym er de sammen med barn på samme alder fra Tyttebær. Dette er også med på å skape nye relasjoner.
Maxibarna er på gym hver uke og de har også maxigruppe hver uke. De er sammen med maxiene fra Tyttebær. I maxigruppa denne måneden har temaet bla. vært følelser.
De har sett hvordan de ser ut – og hvordan de ulike følelsene kjennes– og hva som gjør oss for eksempel sinte, glade, misunnelige osv. De har en gryende interesse og
nysgjerrighet for tall og bokstaver. Dette følger vi opp! Vi har også begynt å forberede Luciamarkeringen.
Vi samler alle Blåbærbarna til samlingsstund hver dag. Det er fint å se hvordan de klarer å finne roen ved å lytte til klassisk musikk. Morgenstemning av Grieg kjenner alle og
de sitter helt stille og bare lytter – det er godt for kropp og sjel! Vi går igjennom Dagtavlen for at alle skal få en god oversikt over dagen, og vi finner ut hvilken dag vi har,
hva slags vær det er – og hvilket nummer det er på dagen (datoen) og selvfølgelig hvilken måned det er. Vi synger og vi har ved hjelp av duploklosser sett litt på farger og
øvd oss på å telle mengder.
Mange av våre barn har et annet morsmål enn norsk, disse barna har hver uke språkgruppe sammen med Oddveig. Vi ser at barna stadig utvikler det norske språket. Vi
leser mye og forteller historier for barna. Dette bidrar også til at alle får en god språkutvikling.
Alle foreldrene har hatt en halv times samtale med enten Oddveig eller Olga. Takk for at alle kom til samtale – og takk for mange fine og nyttige samtaler. Det er viktig at vi
snakker sammen og har en felles oppfatning og strategi på hvordan vi på en best mulig måte skal hjelpe barna til å bli den beste utgaven av seg selv - og ha det bra her og
nå!

Mål for perioden :
Tema
Relasjoner

Mål

Begrunnelse

Hvordan jobbe med målene

Maxi og midibarna skal oppleve seg som en
stor gruppe som skal samarbeide om en felles
oppgave.
Micro og minibarna skal kunne være i en
lek/aktivitet over noe tid.

Alle maxi og midibarna skal være
med i Luciatoget.

Vi skal øve sanger sammen og vi skal trene på å gå i Luciatog.

”Personalet skal observere,
analysere, støtte, delta i og berike
leken på barnas premisser.”

Vi skal gjennom deltagelse og veiledning hjelpe de yngste barna til å øke
lekekompetansen sin. Vi skal jobbe med to – tre barn og legge til rette for en lek
hvor barna skal få erfare glede ved å samarbeide.. For eksempel bygge Duplo
sammen.

Språk

Barna skal bli kjent med innholdet i boken om
Pulverheksa og Julenissen

Ifølge Rammeplanen skal vi sørge for
at barna opplever spenning og glede
ved høytlesning…..

Fagområde

Etikk, religion og filosofi

I Rammeplanen står det at ”vi skal gi
barna kjennskap til og markere
merkedager, høytider og tradisjoner
i den kristne kulturarven og andre
religioner og livssyn som er
representert i barnehagen”.

Denne boken har 24 kapitler – et for hver dag før jul. Vi skal lese høyt fra denne
boken i adventsamlingen hver morgen. Det er en spennende og morsom fortelling
– og det handler om juleforberedelser i Pulverskogen. Gjennom dette vil barna
lære seg nye ord og uttrykk knyttet til julen, og forhåpentligvis oppleve glede ved
høytlesning
.
Vi vil i hele desember forberede julen. Vi skal hver morgen ha en adventstund hvor
vi tenner adventslys og synger, og åpner en pakke som inneholder noe vi kan
pynte opp i greina vår med, og vi skal lese. Vi skal fortelle julehistorien om da Jesus
ble født. Vi kommer også til å snakke om julenissen, om mat vi spiser, vi skal bake
lussekatter og pepperkaker og vi skal markere Luciadagen.
Vi skal også finne ut hvordan jul feires i andre land.

Voksne

Voksne skal ta del i barnas juleforberedelser
og være bevisste og lydhøre for barnas
undringer og forventninger.

Rammeplanen pålegger oss å
samtale med barna om religiøse og
kulturelle uttrykk og være bevisst på
hvordan egen deltakelse kan støtte
og utvide barnas tenkning.

Lek

Månedens bok
Månedens sang

Pulverheksa og julenissen
Julekveldsvisa

Vi skal legge til rette for og hjelpe barna å lage noen gaver, skape forventninger
ved å skulle gi noe til andre. Vi skal skape en god og rolig ramme rundt
juleforberedelsene i barnehagen. Ha god tid til undring og samtale med barna.
Synge nye sanger, lytte til musikk og vi skal også ha et par ”julekino-dager” hvor vi
skal se film i barnehagen. Vi skal øve på sanger vi skal synge på juleavslutningen på
Veritas.

