Månedsplan Skogstua Barnehage Februar 2020
UKE

6

7

8

TEMA

Vinteraktiviteter /
dyr i skogen om vinteren

Vinteraktiviteter /
dyr i skogen om vinteren

Vinteraktiviteter /
dyr i skogen om vinteren

Mandag

Vinteraktiviteter /
dyr i skogen om vinteren

Torsdag

Fredag

4

5

6

7

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Vi markerer samenes
nasjonaldag

Februar disko

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme

Smøremåltid
Varm mat

10

11

12

13

14

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Smøremåltid

Varm mat

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

Samlingsstund med
tema
17

18

19

20

21

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Smøremåltid

Karneval

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

Varm mat

26

27

28

Varm mat

Varm mat

Smøremåltid

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

Samlingsstund med
tema

25

Bytur til Vitenskapsmuseet

Vi vil gjerne ha beskjed hvis noen skal ha vinterferie

Onsdag

3

24

9

Tirsdag

Februar i Skogstua
Hei
Da er vi et skritt nærmere på veien mot vår og lysere tider, og ettersom februar er årets korteste måned går
det nok fort fremover også. Januar har vært grei værmessig og bortsett fra en vinterstorm i ny og ne
har det vært flott ute-vær hele måneden. Den eneste ulempen med få minusgrader er at is-prosjektet
(is- skulptur og lykter) ikke har vært realiserbart. Nå har vi likevel «prøvefrosset» noen melkekartonger
med vann og farge, så får vi se om vi greier oss med de minusgrader som er meldt i neste uke.
Uansett, vi klager ikke, det har blitt mange fine turer og mye fin lek med snø, is og vann. Vi har fått til en tur
i uka for å hilse på ekornet i skogen ved Lianvannet. Han blir veldig glad når vi kommer ser det ut til,
kommer på veien og møter oss og vil gjerne leke og tulle litt. Ungene synes det er stor stas og vi legger igjen
en ukerasjon med diverse nøtter i en trestamme hver gang. Vi har vært så heldige at
ungene har fått med seg kjelker hjemmefra ved forespørsel, noe som gjør det mye
lettere å komme seg inn i skogen. Vi har prøvd oss litt i de flotte akebakkene på Lian
også, nå håper vi å kunne ta en tur i februar/mars med akebrett og grillmat.
Februar har fag-område «Natur, miljø og teknologi» og tema «vinteraktiviteter/dyr i skogen
om vinteren». Nå har vi jo hatt «prosjekt ekorn» gående helt siden oppstart i august, og vi skal
selvfølgelig fortsette å besøke/mate kompisen vår. I tillegg skal vi se etter rev, rådyr og elg,
her må vi kanskje nøye oss med spor, men gøy likevel. Det hender innimellom at vi ser reven
iallfall, rådyr og elg møter vi ikke så ofte i tur-tida, men er vi heldige kan vi se dem utenfor
vinduet tidlig om morgenen. Vi har flotte skogsdyrfigurer og bøker vi kan bruke i samling og
lek, det blir også sanger, tekst, rim og regler som handler om dyr/fugler i nærmiljøet. Vi har
tyvstartet i januar med å lage/henge opp fuglematere i barnehagen. Nå har småfuglene
oppdaget maten og det er så koselig å se et stort mangfold av vinterfugler som koser seg i
treet utenfor. Nå skal vi lage noen flere fuglematere for å henge opp i «ekornskogen» også.
I innetida har vi lekt mye med duplo og ulike klosser i alle slags former og farger. Tall, farger,
former, tekst og bokstaver er stas i gjengen for tida og det har vært stor interesse for januartema blant alle fire. Vi har frosset (og tint) vann med konditorfarge og snakket mye om
vann/is/snø i uteleken. Turen til Vitensenteret ble en kjempeopplevelse for hele gjengen, så
mye spennende å se på, prøve og utforske. Eksperimenter med luft var kanskje aller mest
spennende, men både fart, vekt, vann (bølger), speil og enorme legoklosser var populært. Vi var
så heldige å være der nesten helt alene så det var ubegrenset tilgjengelighet på absolutt alt! Se
gjerne bilder på Facebook
.
Nå i februar skal vi male vinterbilder i klare farger og pynte til karneval i varme farger. På
karnevalet kan de som vil kle seg ut litt (trenger ikke være dyrt og ferdigkjøpt). Vi skal danse,
leke med ballonger, drikke smoothies og spise noe som smaker litt «fest». Før den tid skal vi
markere samenes nasjonaldag, både i mat, musikk og bilder. Byturen denne måneden legges til
Vitenskapsmuseet for å se på skogens dyr og fugler, vi skal også se på utstilling av naturfolks
levesett, med fokus på samefolket. Vi skal prøve å få til en gjenvinningstur til Spar også hvis
føret tillater det.
Rebecca har ei skoleuke i februar og to ukers praksis i mars, vi håper på at Hilde vil være sammen med oss
da. Dere vil få nærmere beskjed på døra når det nærmer seg og vi vet mer.
Nå ser det ut til at vi får en tilvenning i februar og en i mars, begge jentene har vært litt
på besøk, nå gleder vi oss til de skal være sammen med oss hver dag
Med ønske om en fin og frisk februar, godt vintervær og mange fine opplevelser
sammen.
Hilsen oss på Skogstua.

