MÅNEDSPLAN TROLLSKOGEN DESEMBER 2016
MANDAG

TIRSDAG
28.11

TEMA: JUL

ONSDAG
29.11.

TORSDAG
30.11.

FREDAG
1

Juleverksted

Felles adventsstund
på Trollskogen.

2

Juleverksted

Juleverksted

Lunsj: Lapskaus

Felles adventsstund
på Trollhaugen.

5

6

Juleverksted

Juleverksted

7

Julegrøt for barn og
foreldre på
ettermiddagen fra
KL.15.30

8

9

Lunsj: Pasta
bolognese.

Cem har feriedag
12

Vi feirer Hanne 55 år Luciafeiring

13

Juleverksted

14

Juleverksted

15

Felles adventsstund
på Trollstua.

Julebord for barna

16

Vi serverer
medisterkaker og
julepølse, poteter og
grønnsaker.
Is til dessert.

Kl. 16.00. blir det
Luciatog.
( førskolebarna )
Etter opptoget og
sang serverer vi
gløgg og lussekatter
til barn og foreldre.
Alt foregår ute.

Vi pynter oss litt, og
vi går rundt juletreet
på Trollslottet.

Bake lussekatter.
19

Felles adventsstund
på Trollslottet.

20

NISSEFEST

Nissefellesssamling.
Vi spiser nissegrøt til
lunsj.
Alle kler seg som
smånisser.

21

22

23

Lille julaften
Lunsj: Vi tømmer
fryseren, og lager noe
godt av det vi finner.
Vi har rå oppskårne
grønnsaker ved siden
av.

GOD JUL!

DESEMBER 2016
Desember er en spesiell tid for oss i barnehagen. Vi pynter masse på avdelingen, og plutselig
heter det ikke samlingsstund, men adventsstund. Vi tenner lys og henger opp hjerter på
vinduet hver dag, vi har nedtelling til jul. Ukene fra vi tenner det første lyset og frem til jul,
heter advent. Advent betyr ventetid. Vi venter på jula og vi forbereder oss til den. Det
betyr for eksempel at vi øver på julesanger, lager julekort og julepresanger. Det er viktig å
glede andre når det er jul. Slike ting snakker vi med barna om.

Adventstund – hver dag i desember kaller vi samlingsstund for adventstund.
Da tenner vi lys, og henger opp hjerte på vinduet. Hjertene på vinduet er
adventskalenderen vår. Vi synger julesanger og snakker litt om jul.
Julesanger vi kommer til å synge mye er:
På låven sitter nissen
Musevisa av Alf Prøysen
O jul med din glede
Jeg gikk meg over sjø og land
Bjelleklang
Svart senker natten seg ( Lucia)
Adventsvers av Inger Hagerup
i tenner våre lykter
I adventstundene sitter vi i en halvsirkel foran vinduet på sitteplater.
Vi synger også snøsanger:
Snøgubber
Se opp snør det
Huttetu så kaldt det er
Det snør , det snør tiddelibom
Det sner og sner du, ja mer og mer du
Felles adventsstund – Hver mandag i desember samles hele barnehagen til felles
adventsstund.

Julebord for barna 16.12. – vi kaller fredagslunsjen vår for julebord. På menyen står
julemat, og vi dekker fint bord. Koselig hvis barna pynter seg litt denne dagen.Vi går rundt
juletreet sammen med Trollslottet.
Postkasse – vi har hengt opp postkassa vår på avdelingen. Hver dag kommer vi til å se i
kassa om det har kommet julepost til oss. Vi skal lage julekort og sende, og så håper vi på
noen kort tilbake......Kortene viser vi frem og leser i adventstund.
Juleverksted – noen dager har vi juleverksted og lager ...... Ja det må dere nok vente til
julaften før dere får vite.
Foreldregrøt 8.12. – vi koker en stor kjele med julegrøt, og fra kl. 15.30 og utover
serverer vi grøt. Vi håper det er mange som har anledning til å sette seg ned litt når dere
kommer for å hente barna. Søsken er også velkommen.
Lucia 13.12 Luciadagen feirer vi på ettermiddagen med Luciaopptog ute kl. 16.00. Det er
førskolebarna ( 5 åringene) som går i tog. Etter opptog og sang serverer vi lussekatter og
gløgg . Siden alt foregår ute er det viktig at alle er godt kledd. Hvis barna vil, kan de pynte
seg med glitter utenpå lua . Alle førskolebarna er kledd i hvitt.
Nissefest 20.12. - Barn og voksne kler seg som nisser. Vi spiser grøt til lunsj. Det blir
felles nissesamling . Kanskje kommer nissen...

JULEÅPNING - I romjula er barnehagen stengt 27.12 og 30.12.
Barnehagen er åpen 28.12. og 29.12. Vi stenger kl 16.00. disse to dagene.
Trollskogen og Trollslottet slås sammen , og vi er på Trollslottet.

Så ønsker vi alle barn og foreldre en hyggelig førjulstid.

Hilsen
Karen, Cem. Jean, Senthuri og Hanne.

