Oppvekst- og opplæring
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LEK
Barna er veldig opptatt av lys for tiden. Kanskje fordi det er oftere mørkt ute? Inne ser de på lyset
når de ligger på stellebordet og de sier lys og peker på det. De slår av og på alle lysene på Eika, og
det er sjelden enighet om det skal være av eller på. Men finner vi frem lommelykter, da vil alle ha
det av. Så lyser de med lommelyktene på gulv, vegger og i tak. Hva kan vi finne i mørket? Nå vet
barna hvilket skap de ligger i, så de går og finner dem selv. Vi er med og gjør det litt spennende,
hva kan vi se? Kanskje en edderkopp i taket? Eller vi lager skygger, og beveger man på
lommelykten, beveger også skyggen seg. Det er veldig fascinerende for mange. Det er også julelys i
treet utenfor barnehagen. Og barna forteller at de har julelys hjemme, eller har sett det «der
borte» også peker de i den retningen.
SOSIAL KOMPETANSE med julenissen
Vi har prøvd å skape litt julestemning på avdelingen, men julemusikk, dempet belysning og julelys.
Hvis telefonen ringer, lurer vi på om det er julenissen. Julenissen kan være litt skummel for noen
av barna, men han er jo i grunn en hyggelig mann som kommer med gaver. Men han har på seg
rare klær, og har så stort skjegg at vi ikke ser ansiktet hans så godt. Han var her på nissefesten.
Kom først og tullet og tøyset sammen med julepandaen (dere har hørt om han, ikke sant?). Nissen
prøvde å klatre i kirsebærtreet ute, og han hoppet i søledammen. Så gjemte han seg og tittet frem
igjen. Så luktet han grøt og begge to snek seg inn på kjøkkenet, og da så vi ikke mer til dem. Før
julenissen plutselig var utenfor vinduet etter lunsj, med en stor sekk med gaver. Alle barna fikk
hver sin pose, med klementin og en pepperkake. Nissen var både spennende og skummel på en
gang. Noen holdt seg på lang trygg avstand, mens noen fulgte etter den og ville være med å leke.
Nissen og panda vinket, og barna vinket tilbake. Resten av dagen var det flere barn som snakket
om nissen og panda, og lurte på hvor de var blitt av. Dagen etter, spurte de også etter dem, og vi
drodlet litt rundt hvor de har blitt av. Har de dratt til Nordpolen? Har de dratt hjem for å spise,
eller på jobb? Har de dratt på butikken? Det er ikke så lett å vite, men spennende var det.
PROSJEKTERENDE ARBEID
En gang da de fem eldste var på tur, så en voksen et rådyr som sprang over veien litt lenger
fremme. Da vi kom dit, fant vi sporene det hadde laget i snøen. Det var den dagen i desember hvor
vi hadde snør, i noen timer, før den ble til vann.vi gikk til akebakken, ved speiderhytta. Alle barna
dro på hvert sitt akebrett. Bare det i seg selv likte de. Det var akkurat nok snø til å ake, selv om
gresstråene stakk opp her og der. Det har vært en våt høst og start på vinteren. Vann er uansett
gøy å leke med, så vi setter pris på å få være ute hver dag. Når de yngste har vært på tur, har de
vært opptatt av bilene på parkeringsplassen og langs veien. Vi sier hvem sin bil det er, hvis vi vet
det, og har å si hvilket bilmerke det er. Vi nevner blant annet Toyota, Tesla, Volvo, Opel og
Volkswagen.
Barna har malt på pinner, steiner og kongler som vi har plukket på tur. Vi har malt glass med hvit,
selvlysende i mørket maling og hatt glitter på. Disse hang vi i kirsebærtreet til Lucia markeringen
14.des. Da vi var ute, kom Furua og Grana og gikk Lucia tog forbi oss. Det var veldig fint, de var
kledde i hvitt, med glitter i hår og lys å hånda. Og barna kikket på med store øyne. Hva er dette?
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Oppvekst- og opplæring
Vi har sunget på «låven sitter nissen», «Tenn lys» og vist regelen om «Nisse rød og nisse blå». Hver
dag har vi trukket et barn som får henge opp hjerte på vindu, og de smiler og henger stolt opp et
hjerte når det er deres tur.
EVENTUELT
Barna har fått laget en liten julegave til sine familier som dere kan ramme inn hjemme hvis dere
har lyst. Vi sender med hjem litt malerier som barna har laget den siste tiden. Det ikke alle som
liker å gjøre det samme, så det er ikke sikkert alle får med seg det samme hjem.
Vi har tatt imot en ny gutt på 1 år, og gleder oss til å bli mer kjent med han.
Vi på Eika ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!
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