
 
 
 

Tusenbeinet, tlf 466 23 947, www.ormaskogen.no, instagram: tusenbeinet_ormaskogen 

 

Månedsbrev november-desember 

Måneden som gikk:  

Med november kom kulden, og vi har fått undre oss over naturfenomen som rim, frost og tåke. Så 

lenge vi har gode klær, nyter vi å være ute og boltre oss i bakkene og sandkassen på baksiden, og 

på turene til skogen. Vi er nysgjerrige sammen med barna; kjenner, ser, lukter og lytter. Slik skaper 

vi undring, refleksjoner, opplevelser og erfaringer. De som har vært i sandkassen når det er frost, 

har opplevd at det er vanskelig å grave, og vi har gjentatte ganger sett at rim smelter bort under ei 

varm hånd! Det gjelder å være til stede i øyeblikkene og sette ord på det som skjer, for at barn skal 

kunne reflektere og ta opplevelsene med seg som erfaringer. 

Mange av elementene i det nye lekemiljøet vårt er også innført med tanke på at barn skal få 

erfaringer. Med materialer, former og objekter som innbyr til kreativ lek. Tøystoffer blir vann, 

brannslange, spøkelse, teppe. Rør blir tunell, kikkert, stokk. Barn tar innspill og ideer fra 

materialene og fra gårsdagens lek, og blander det sammen med noe de har sett andre gjøre- og 

vipps -så har de en lek der de øver på alt dette!  

På planleggingsdagen 16.11. hadde vi stort fokus på barns lek, og jeg vil gjerne få videreformidle 

noe av det vi snakket om med dere:  

• Lek er lystbetont, gøy, og er barns egen selvvalgte væremåte 

• I leken øver de på språk, kommunikasjon, turtaking, sosiale ferdigheter. 

• Barna deltar både fysisk og psykisk. Med kropp, fantasi og kreativitet tar de med seg sine 

tidligere erfaringer inn i leken. De prøver ut nye ting, og øver på noe de ellers ikke ville 

gjøre utenfor lekens rammer. 

• Voksne må være tilstede fysisk og psykisk for å se når barn trenger støtte i leken, og 

skjerme den når barn ikke vil forstyrres. 

• Leken må tas på alvor, fordi den er viktig for barns utvikling og læring!  

Og fordi den er viktig for barna, punktum. 

Vi oppfordrer dere til å leke med barna hjemme.  

Da viser dere at det som er viktig for dem, også er viktig for dere! 

http://www.ormaskogen.no/
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Måneden som kommer 

Desember måned skal være fylt med undring og kos! Her er noe av det vi gjør i dagene før ferien 

og juleroen kan senke seg: 

Ormaskogen barnehage har ikke utvidet kristen formålsparagraf, så vi skal ikke feire advent eller 

jul, men vil allikevel markere denne tida av året. Tradisjoner fra den kristne arv og tradisjon, som 

omsorg, takknemlighet og hjelpsomhet, er styrker vi fokuserer vi på i adventstiden. Samtidig 

legger vi til en god dose humor og begeistring!  

• Som kalender på avdelingen lager vi et hjerte til hvert barn som de får med seg hjem den 

dagen de har trukket det. Hjertet har bilde av et barn og en styrke, og dagens barn sitter 

framme i samlingen. Vi snakker om styrken, og forteller om en episode der vi har sett 

barnet bruke den. 

• Vi har valgt ut 3 julesanger som vi bruker på avdelingen; 

 «På låven sitter nissen», «Musevisa» og «Jeg gikk meg over sjø og land». 

•  Vi tar frem julekrybba og forteller fortellingen om Jesu fødsel i et par samlinger før jul.  

• Tradisjonen tro kommer alven Nisse-Nils til oss på Tusenbeinet i desember. Den pleier å 

finne på masse nissestreker, så bare spør hver morgen hva han har funnet på i dag!  

 

Prosjektet kroppen får ny vinkling: vi skal ha fokus på størrelser ved å måle barna, tegne rundt 

dem og henge opp på veggen.  

De store barna skal rullere på å være i Ormabyen på fredager, i grupper på 3 og 4. Det er en 

voksen med og leker med barna, som støtte, igangsetter og lekekamerat. -Cafe, butikk, familie, og 

ulike yrker er eksempler på det vi leker der. 

Husk å sjekke om dressene trenger å tas med hjem til vask på fredager, og vennligst tøm alle 

skuffer og kasser før jul! 

Hilsen de voksne på Tusenbeinet, v/ Elisabeth 

http://www.ormaskogen.no/

