Juleplaner for
Sandbakken barnehage 2020

Førjulstiden i årets desember blir annerledes enn slik desember bruker å være hos oss. Vårt
mål er så klart å fylle førjulstiden til ungene med gode aktiviteter, forventning og undring, og
gi ungene gode opplevelser. Endringen blir nok mest i forhold til dere foreldre, dessverre; det
blir ingen julefrokost og heller ingen tradisjonell Lucia. Kanskje, kanskje får vi til et Lucia
arrangement utendørs!? Vi håper på det! Men da er det jo svært væravhengig, så dette må vi
ta litt på sparket. Nærmere beskjed om dette kommer. Om vi får det til, blir arrangementet,
som vanlig på slutten av en barnehagedag, rundt kl 15.30. For ungene blir den største
endringen at vi ikke drar på Julevoll på Voll gård, vi går ikke julebukk og det blir heller ikke
advents-gudstjeneste. Besøk av kateket som vanlig, og så har vi nissefesten da!!! ☺
Juletrefesten etter jul må vel også utgå ...

Mål: (generelle)
• Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring
• Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker
• Ta vare på tradisjoner som er en viktig del av vår kulturarv
• La barna bli kjent med det kristne innholdet
➢
•
•
•

Kunnskapsmål: barna skal få:
Kjennskap til julens tradisjon og skikker
Kjennskap til det kristne innholdet
Kjennskap til hva advent betyr

➢ Ferdighetsmål: barna skal:
• Få uttrykke seg i formingsaktiviteter av ulike slag
• Formidle glede til hverandre og andre utenfor barnehagen
➢
•
•
•

Holdningsmål: gjennom arbeidet skal barna:
Få interesse for å lage julegaver og julepynt selv
Se verdien i å lage ting selv og gi bort til andre
Se verdien i å ta vare på tradisjoner som har gått i arv fra generasjon til generasjon

➢
•
•
•

Opplevelsesmål: vi ønsker at barna skal:
Oppleve forventning, glede og undring i førjulstiden
Oppleve førjulstiden som positiv, stemningsfull og rolig
Oppleve glede ved å være sammen under adventstiden

Innhold:
• Ta vare på tradisjoner i forbindelse med advent og jul
• Fortellinger, sanger og eventyr som bygger på julens tradisjoner og det kristne
budskapet. Vårt mål er så klart formidling og ikke forkynning.
• Legge vekt på at det finnes mange måter å feire jul på, og at ikke alle feirer jul
• Besøk av kateket fra kirka
• Luciafest, kanskje med foreldre?
• Formingsaktiviteter
• Baking
• Grøt/nissefest
Tema: ukesanvisninger er bare veiledende, og antyder en progresjon
➢ Advent: (uke 49)
➢ Lucia: (uke 50)
➢ Jula: (uke 51/52)
• Hva advent betyr
• Bakgrunn for skikken
• Gamle tradisjoner
• Hvorfor vi har advent
• Luciafest
• Jesus fødsel
• Adventsfargen (lilla)
• Markering av at vi går mot • Juletreet og julenissen
lysere tider
• Adventslys
• Adventskalender
Adventskalender:
Vi velger samme vri på adventskalenderen som de tre siste årene. Vi lager julekort, og
”sender” til oss selv, et kort i postkassa hver dag, med en liten julehilsen. På hvert kort står en
liten hilsen fra et av barna. Kortene henges så opp i barnehagen. Kanskje er dere også så
heldig å få kort fra oss ... ☺ Altså ingen krav til dere foreldre/foresatte i år heller, ingen gaver
som skal kjøpes eller lages. ☺
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Formingsaktiviteter:
• julepose
• julekort
• nisse/juledekorasjon ...
• juletrepynt
Baking:
Baking skal det være trygt å la ungene få delta i, så vi gjør som vi pleier. Julebaksten vår vil
bestå av pepperkaker og hus,” lyse kakemenn” og lussekatter.
Besøk av kateket fra Heimdal kirke:
Tirsdag 8. desember kl 11.30
Santa Lucia: Fortsatt åpent om vi får til et arrangement for dere foreldre, men Lucia for
ungene blir det. Alt av utstyr, som luciadrakter, lys og glitter har vi i barnehagen.
Svart senker natten seg,
I stall og stuer,
Solen har gått sin vei,
Skyggene truer.
Inn i vårt mørke hus,
Stiger med tente lys,
Santa Lucia.
Santa Lucia.
Grøt/nissefest:
Vi kler oss ut som nisser, lager risengrynsgrøt, med mandel i ☺ og spiser i grillhytta torsdag
17. desember .... og kanskje kommer nissen. ☺ PS: dere må ikke kjøpe egne
nissedrakter/klær. En nisselue gjør susen. Vi har også noen i barnehagen.
Fødselsdager:
Håkon 3 år tirsdag 15. desember! ☺☺☺
Grethe 44 år nyttårsaften! Feires i barnehagen i januar. ☺
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Adventsvers av Inger Hagerup:
1. Så tenner vi et lys i kveld.
Vi tenner det for glede.
Det står og skinner for seg selv
Og oss som er tilstede.
Så tenner vi et lys i kveld.
Vi tenner det for glede.

2. Så tenner vi to lys i kveld,
To lys for håp og glede.
De står og skinner for seg selv
Og oss som er tilstede.
Så tenner vi to lys i kveld,
To lys for håp og glede.

3. Så tenner vi tre lys i kveld,
For lengsel, håp og glede.
De står og skinner for seg selv
Og oss som er tilstede.
Så tenner vi tre lys i kveld,
For lengsel, håp og glede.

4. Vi tenner fire lys i kveld,
Og lar dem brenne ned,
For lengsel, glede håp og fred
Men mest av allikevel for fred
På denne lille jord,
Hvor menneskene bor.

Aktuell litteratur og sanger:
Bøker:
Sanger:
Vi leser ikke alle, men de finnes i barnehagen
• Santa Lucia
• 24 dager til jul (en adventsfortelling)
• På låven sitter nissen
• Barnas jul
• Julekveldsvisa
• Jul i vårt hus
• Du og jeg og dompappen
• Julebok for barn av Alf Prøysen
• Jeg er så glad hver julekveld
• Julenisseboka
• Du grønne glitrende tre
• Nissen på Haugen
• Glade jul
• Reven og nissen
• O, jul med din glede
• Snekker Andersen og julenissen
• Musevisa
• Jul i stallen
• Et barn er født i Betlehem
• Den vesle bygda som glemte at det
• Julepresangen
var jul
• Romjulsdrøm
• Jul i Bakkebygrenda
• Jeg gikk meg over sjø og land
• Magnus, Lindberg og hesten Mari
• Så går vi rundt om en enebærbusk
• Juletrefesten
• Nå tennes tusen julelys
• Teskjekjerring – fortellinger
• Pulverheksa hjelper julenissen
• Pulverheksa på julebord
• Tom og Andersen feirer jul
• Julenissen
• Julenissen og den magiske tromma
• En gang i Betlehem
• Nisseboka
• Karsten og Petra julebok
• Jul igjen
• På den andre siden av jul
• Glade jul (sangbok)l
• Brillebjørn og julenissen
• Brillebjørn feirer jul
• Jul med Peppa
• Peppa og julenissen
• Teskjekjerringa på julehandel
• Jul (hobbybok)
• Den store juleboka I og II
4

Uke
49

Uke
50

Uke
51

Uke
52

Mandag
30. november

Månedsplan:
Tirsdag
Onsdag
1.desember
2.

Lage juleposer og kort

Juleposer og
kort

Juleposer og
kort

Turdag

7.

8.

9.

10.

11.

Bakeuke

Bakeuke

Bakeuke

Turdag

Pynte
pepperkakehus

Vi øver til
Lucia

Besøk av
kateket kl
11.30.

14.

15.

16.

17.

18.

Formingsaktivitets-uke

Håkon 3 år!
☺☺☺

21.

22.

28.

29.

Fredag
4.

Grøt/nisse-fest

23.

Formingsaktivitets-uke

Uke
53

Torsdag
3.

30.

24.

25.

Juleaften

1.juledag

stengt

stengt

31.

1.januar

Nyttårsaften
stengt

stengt

stengt

Grethe! 44 år

stengt

Stengt
Uke
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4.januar

5.

6.

7.

8.

Vi feirer
Grethe!

Vi har åpent til og med 23.desember. Gi oss beskjed om
noen barn tar juleferie tidligere.
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