
 

ANDREAS FYLLER 4 ÅR I 

JANUAR. HIPP HURRA 😊 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å utforske ulike materialer 

ved å ta på, lukte på og finne 

ut hvordan de fungerer er 

både spennende og viktig. 

Pepperkakedeig og ull til 

toving er begge klissete, men 

på hver sin måte. De lukter 

veldig ulikt også.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Velkommen tilbake til barnehagen       Nå gleder vi 

oss til å ta fatt på etterjulsvinteren sammen med 

dere. Hva januar vil inneholde av tema og prosjekter 

vil vise seg, veien blir litt til mens man går, men vi 

var godt i gang med «vann» før jul. Vi såg at vannet 

fraus til is ute, og barna syntes dette var spennende. 

Hvis dette fortsatt er noe som barna er opptatt av, 

så kommer vi til å se nærmere på det fremover også 

      

 

JUL I BARNEHAGEN 

Førjulstida var fylt med forventninger. Vi telte ned 

dager, laga julegaver og baka pepperkaker.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vi la fram ulike materialer 

slik at barna kunne bruke det 

de hadde lyst til og bruk for. 

Vi spurte dem «hva tenker du 

på når du hører ordet jul». De 

fleste svarte nisse, mens 

noen svarte stjerne. Vi 

tenkte at dette var sikker 

også var noe de hadde lyst til 

å lage, men slik var det ikke. 

Mange begynte med å ville 

male med vanlig maling på 

vanlig ark. Da vi oppdaga 

dette innså vi at vi må tilby 

tradisjonell maling mye mer 

enn vi har gjort i høst. Fram 

med malinga heretter       Så 

begynte de å undersøke det 

som lå på bordet. Noen ville 

se og ta på materialene, mens 

andre ville lage noe konkret.  

 

Vi lot bordet med materialer 

stå framme de neste dagene. 

Slik kunne barna bruke tid på 

å utforske de ulike tingene 

som lå på bordet. Barna gikk 

fram på hver sin måte, men vi 

såg verdien av et slikt bord, 

med ulike materialer og ingen 

fasit. Vi ble inspirert til å 

jobbe med det fysiske miljøet 

på avdelinga slik at barna får 

en litt mer spennende 

«formingskrok».  

Samarbeidsprosjekt er også 

viktig. Vi fant ut at vi ville ha 

et juletre på avdelinga      

JULEVERKSTED 

 

 

 

            

                                         Hilsen oss på Sol                                                                              

                                                                                                           


