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Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

49 Tema: 
Advent og jul 

51 Tema: 
Advent og jul 

52 Tema: 
Advent og jul 

24 

JULAFTEN  
BHG ER STENGT 

1. JULEDAG 
BHG ER STENGT

4  ADVENTSTUND 

GUL: Bake Lussekatter 
RØD: Julehemmeligheter 

23   ADVENTSTUND 

Frilek/kos/julefilm på tvers av 
gruppene 

  Havregrøt til frokost

2  ADVENTSTUND 

GUL: Lage potetmelstopper  
RØD: Superklubb 

  Havregrøt til frokost

21   ADVENTSTUND 

Frilek/kos/julefilm på 
tvers av gruppene 

 Pizza

10  ADVENTSTUND 
Nissefest for barna fra kl 
10-12. Nissegrøt kl 11.30 

 
Kle barna i nisselue og 
rødt tøy!

8  ADVENTSTUND 

GUL: Sangstund 
RØD: Snekker Andersen og 
Julenissen. 

50 Tema: 
Advent og Lucia 

  

18   ADVENTSTUND 

GUL: Julekos 
RØD: Julekos 

16   ADVENTSTUND 

GUL: Julekos 
RØD: Superklubb 

  Havregrøt til frokost 

14  ADVENTSTUND 

GUL: Lage julekort 
 RØD: Lek 

 Medisterkaker og 
tilbehør

3  ADVENTSTUND 

GUL: Juleverksted 
RØD: Vi går en liten tur i 
nærområdet og ser på 
julelys.  
Vi lager kakao i bhg og 
koser oss med peppekaker. 

1  ADVENTSTUND 

GUL: Sangstund 
RØD: Adventssamling: vi snakker 
om hva som skal skje i bhg i 
Desember. 

22   ADVENTSTUND 

Frilek/kos/julefilm på tvers 
av gruppene 

11  ADVENTSTUND 

GUL: Lage sjokoladepromp 
RØD: Lek 

9  ADVENTSTUND 

GUL: Julekos 
RØD: Superklubb 

  Havregrøt til frokost 
Vi feirer Nicolai som blir 5 år i 

dag Hurra!  

7  ADVENTSTUND 

GUL: Juleaktivitet 
RØD: Lek 

  Indisk 

17  ADVENTSTUND 

GUL: Julekos 
RØD: Vi går en liten tur i 
nærområdet og griller 
pølser på bål i bhg. 

15  ADVENTSTUND 

GUL: Lage julekort 
RØD: Juleevangeliet
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HUSK AT BARNEHAGEN HAR PLANLEGGINGSDAG. MANDAG 4. JANUAR 2020 

GUL GRUPPE: November ble en aktiv måned, vi startet tidlig opp med juleverksted fordi vi ønsket å være ferdig med både gaver og litt julebakst før desember. Det 
har blitt malt, limt, bakt og barna har laget mye fint som dere kan glede dere til å få under juletreet. Vi har hatt temasamlinger om kroppen, og der synger vi mye. Vi 
synger blant annet «hode, skulder, kne og tå», «Alle barna hopper..», «Er du veldig glad og vet det», «tommelfinger, hvor er du?» og vi er blitt gode på regler som 
«Panneben, øyesten..» og «Tommeltott, slikkepott..». Vi har sett på øynene våre som vi tok bilde av og hang opp på veggen på avdelinga, og snakket om fargene på 
øynene våre. Ellers synger vi mye i hverdagen, mange sanger om ulike dyr, og vi har begynt på julesangene også. I desember tar vi pause fra temaet «kroppen» og 
fokuserer på jul og det som hører julen til. Vi har hatt fine turer og lek ute i november, noe mer regnfullt, men vannpytter er til stor glede. Flere av barna har øvd 
seg på å gå selv og holde i vogna på tur, og synes det er ganske så stas. I desember skal vi bare kose oss og nyte førjuls- stemningen. Det blir adventstund hver 
morgen og barna får trekke pepperkakehjerter. Vi gleder oss mye til den koselige julemåneden. ☺ 

RØD GRUPPE: November er tradisjonelt en hektisk, men koselig måned her i barnehagen. Da setter vi i gang med julegaveproduksjon og masse koselige aktiviteter. 
Slik ble det også i år. Før desember var påbegynt hadde vi allerede fått unna juleposer, pepperkaker og et par julegaver! ☺ 
Nå blir det kaldere i lufta, og dermed er det jo ekstra deilig å være inne og bygge med lego, danse, kle seg ut eller lage noe skikkelig fint!  
Turdagene har vært både kalde, våte og solrike. Vi fyrer opp bål og koser oss med litt ekstra i nista, husk bare å ta med godt med tøy og varme sokker og votter! Så 
det ikke blir kalde hender og føtter, men sånn sett har det vært greit at vi ikke har hatt så lange turer uansett. ☺ 
  
1. desember starter vi med Adventsamling hver dag kl 0900. Her tenner vi adventslys, leser julehistorier, synger julesanger, og gleder oss! Tenk om ertenissen har 
vært der…! Ertenissen er vår tøysete venn som har vært i Eplehagen i mange år. Nesten hver dag finner han på et lite sprell, kanskje litt rampete eller morsomt, 
eller kanskje han legger igjen pepperkaker til adventstunden vår.   
Ellers blir det fokus på å roe ned, kose oss sammen, og være gode venner. Vi har juleverksted der vi koser oss med å lage diverse julepynt.  
Superklubben: I desember blir det en pause fra Superklubben men i januar fortsetter vi med full styrke igjen! 

Nissefest torsdag 10.desember: Fra kl 10 – 12 har vi nissefest i barnehagen for barna, hvor vi går rundt juletreet, spiser nissegrøt, får besøk av nissen osv. Fint om 
alle barna har med nisselue og er kledd i rødt.   

Romjula: Dere som ikke har levert inn lapp om opphold i romjulen, må gjøre det så vi kan få en oversikt over antall barn. Vi slår oss sammen og koser oss inne og ute! 
       

53 28 

Frilek/kos/julefilm på 
tvers av gruppene

29 

Frilek på tvers av gruppene 

30 

Frilek på tvers av gruppene 
NYTTÅRSAFTEN 
BHG ER STENGT 

1. NYTTÅRSDAG 
BHG ER STENGT 
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GOD JUL OG GODT NYTT ÅR ØNSKES FRA ALLE ANSATTE I EPLEHAGEN BARNEHAGE!                                                                                                                                          

NB!! HUSK AT MANDAG 4. JANUAR HAR BARNEHAGEN PLANLEGGINGSDAG OG ER DA STENGT.


