DESEMBER PÅ BLÅVEISEN 2020
Fagområde: Etikk, religion og filosofi
Hjertevekstverdi: Vi trenger ikke være like
Desember er en spesiell måned i barnehagen. Her er så mange tradisjoner, kos, spenninger,
gleder, undringer og hemmeligheter som følger oss her 😊 I år ble det også litt mer
annerledes enn ellers pga tiden vi er inne i, men vi har fått gjennomført alle våre tradisjoner
likevel, enn på en litt annen måte 😊
Adventssamlingene våre som vi pleier å ha felles på huset har vi i år fått gjennomført ute.
Barna har sittet i sine kohorter ute og fulgt med, med store øyner og mye undringer. Vi har
fått høre historien om hva som skjedde i stallen der Jesusbarnet ble født. En fin fortelling om
dyrene som var der, inkludering, at det er en plass til alle uansett hvem vi er.
Nissefesten ble nesten som vanlig, bare at vi ikke var sammen med resten av huset. Vi gikk
rundt «juletreet» (bordet vårt) og sang julesanger, sang for nissen som kom og danset for oss
uten for vinduet og kosa oss med nissegrøt og godis fra Nisseposen 😊
Lucia ble en fin opplevelse, som gav en liten tåre i øyekroken og gåsehud på armene.
Førskolebarna gikk i flott tog og sang utenfor vinduet til alle avdelingene på ettermiddagen.
Vi andre satt inne og ventet spent på at de skulle komme, pluss at vi selv også gikk i vårt eget
lille Luciatog inne på avdelingen, med lys og sang 😊 Det var en fin stemning på huset 😊
Julebord fikk vi også hatt på avdelingen for barna. Vi pynta oss, gikk polonese, sang, og
hadde pynta fint på avdelingen. Det var en litt høytidelig stemning rundt bordet når vi skulle
sette oss å spise. Vi fikk servert god julemat, med is til dessert.
Vi har i denne tiden også åpnet julekalender hver dag, med ulike oppgaver og bilder i. Vi har i
denne perioden blitt kjent med de ulike figurene som hører til i «Mormor og de åtte ungene»,
vi har også begynt å se på litt av filmen som hører til her. Denne familien skal vi bli bedre
kjent med fremover. I kalenderen har vi også fått i oppgave å gjøre ulike gleder, vi har prøvd
ulike eksperimenter og vi har måtte leite litt etter ulike ting. Denne samlingen har vi
gjennomført på morgenen når barna har kommet.
Vi har i denne mnd også snakket litt om det at vi er ulike, at vi kan forskjellige ting, som gjør
at vi kan hjelpe hverandre og samarbeide om å få til noe som kan være vanskelig. At vi
kommer fra ulike familier og at vi ser ulike ut heldigvis, for tenk om alle hadde vært like, da
hadde det vært vanskelig å finne ut hvem som er hvem 😉
Vi er snart på vei inn i juleferien. Noen har tatt lang ferie og andre har tatt litt ferie. Uansett
håper vi alle får feire trygt og godt sammen med sine nære og kjære. Nyt dagene sammen og
lade batteriene godt. Vi ønsker dere alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

