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Januar på Melkebarten 
 

Godt nyttår til alle store og små fra oss på Melkebarten. Vi håper dere alle har hatt en 

fin juleferie, ladet batteriene og er klare for å ta fatt på et nytt år. 

 

Desember – et tilbakeblikk 

I Desember fylte vi opp julekrybba med dyr, stall, Josef og Maria og Jesusbarnet, og 

fortalte julefortellingen på en enkel måte. Barna fikk med seg hjem sitt egenpynta 

pepperkakehjerte og dere foreldre fikk små hemmeligheter i julegave. Julemusa kom 

ned fra loftet og gjorde mange «julestreker» på avdelingen (pakket inn matboksene i 

julepapir, hang opp bleier i vinduet, konditorfarge i melken osv). Dette var 

kjempespennende for både barn og voksne. Vi hadde også Luciafeiring, grøtfest, 

nissefest og besøk av Baldrian og Musa. Altså skjedde det mye spennende denne 

måneden, men likevel følte vi at vi hadde rolige og gode dager på Melkebarten.  

 

Januar 

Så er vi i gang med Januar, nytt år, blanke ark og fargestifter til. Denne måneden er 

temaene «Natur, miljø og teknologi» og «Antall, rom og form». Vi har fokus på 

«Varmt og kaldt» og eksperimenterer med vann i ulike former – is, vann, damp og 

snø (hvis vi får litt). Det blir vinteraktivitetsdag i barnehagen 16. januar, og vi snakker 

om hvordan dyr og fugler har det om vinteren. Vi kommer også til å leke oss med 

ulike former – sirkel, kvadrat og trekant, og vi vil synge tellesanger og høre eventyr 

der tall inngår. Vi vil telle hvor mange vi er på Melkebarten i dag, telle fingrer og tær 

osv. Månedens fellessang er «Reven, rotta og grisen» med tegn. 

  

Bursdager 

3 barn fyller 3 år i januar! Hipp hipp hurra  

 

Viktige datoer 

- 16.1: Vinteraktivitetsdag. 

- 25.1: Fellessamling på Neglespretten kl. 10:00. 

 

Annet 

- Husk å sjekke at barnet har nok skift og varmt tøy (spesielt nå etter at dere har 

hatt med tøyet hjem). Det er også lurt å sjekke størrelser og passform. 

- Hvis tøyet er veldig vått etter barnehagedagen kan det være lurt å ta det med 

hjem for tørking/vasking. 

- På venstre side av døren inn til avdelingen henger det bilder av de ansatte på 

Melkebarten. Disse representerer de som er på avdelingen den dagen, og i 

hvilken rekkefølge de begynner/slutter på jobb. 

Hilsen oss på Melkebarten 


