
TILBAKEBLIKK DESEMBER 

Nå er vi langt ute i desember, julen er snart her og om ikke lenge tikker det nye året 2018 

inn. Litt østfoldvinter har vi fått kjenne på kroppen, kulde og glatt, men snøen er sparsom. Vi 

kan håpe på mer. Vinteren er ikke over, så vi skal nok få laget snømann i år også. Vi har 

vært på stadion og prøvd skøyteisen, den var glatt. Ellers har vi vært på mange turer i 

desember. Vi har sett på juletreet på torget, på gater fulle av julelys og juledekorasjoner. I 

rammeplanen står det at» barna skal bli kjent med lokalhistorie og ulike tradisjoner» og det er 

det i desember. 

I vår barnehage skal barna være med på alt. Skal vi hente noe på lageret eller 

kopiere på kontoret er barna med, og det er stas. Denne måneden har det vært 

formingsaktiviteter og baking. Å være med på kjøkkenet og lete litt i skuffer og skap er 

helt topp, ikke minst det kalde kjølerommet. Litt spennende, og alle passer på å 

komme seg ut. 

Vi har bakt pepperkaker, sandnøtter og lussekatter. Det er spennende lukter, 

morsomt å helle opp i bollen og å smake etterpå. Kjøkkenmaskinene og alt 

som durer er morsomt. Spesielt når det er noen knapper å trykke på. 

Digitale verktøy er noe barna møter hver dag, og de trykker gjerne. Det er 

superspennende å se om «det skjer noe»! Det hender det blir litt kiving, for 

alle vil jo! PC, iPad og Smartboard har blitt brukt mye i desember. Vi har hørt 

mye på musikk, sunget og danset. Noen har veldig rytme i kroppen. Vi har blitt 

kjent med mange julesanger, og «På låven sitter nissen» er populær. «Nisse 

blå og Nisse rød reglen er også fine, og da må vi tegne nisselue på tomlene 

våre før vi starter. Erle er klar med tomlene rett opp. 

Vi hører stadig nye ord og utrykk hver dag. Barna bruker verbalspråket mer og mer. 

Mange har lært seg navn, og nå vet de hvilken mamma og pappa som hører til 

hvem. De leker mye ved siden av hverandre, «gjør det samme som leken», 

men vi ser også at de kommuniserer og knytter vennskap. 

UT I VERDEN: På turer oppdager barna verden står det i årsplanen vår, og denne 

måneden har Max, Ebenezer, Emma og Lykke fra vært på tog/båttur- Moss/Horten og 

tilbake. Det er spennende å få nye opplevelser, og de var strålende fornøyde da de 

kom tilbake. Ellers har noen vært på tur til Inspiria og lekeplassen der. Litt skummelt 

og litt spennende. 

PROSJEKT: Denne måneden har det blitt mye snakk om fisk. Vi har vært på 

dyrebutikken og kjøpt fisk i to omganger. Først ble det en gullfisk, men vi syntes den 

ble litt ensom. Dermed ble det en fisk til, og en sugemalle som skal hjelpe oss å holde 

akvariet rent. Det er spennende å stå og se på fiskene, og mate dem. Venus har malt 

fisker på vegg og gulv, og så har vi kjøpt en hel ørret som vi skal dele opp og 

bearbeide. Å kjenne på fisken og se inn i magen på den var superspennende. Å lage 

sin egen mat er fint, og spesielt å sitte rundt bålpanna og grille. 

 

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år! Vi er heldige som får være med så 

flotte barn hver dag!  

 



 

 
 

 

 

 

 


