Månedsplan Skogstua Barnehage februar 2021
UKE

6

7

8

9

TEMA

Naturfolks levesett / Samisk kultur

Vinteraktiviteter /
dyr og fugler i vinterskogen

Vinteraktiviteter /
dyr og fugler i vinterskogen

Vinteraktiviteter /
dyr og fugler i vinterskogen

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

2

3

4

5

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Smøremåltid

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

Vi feirer samefolkets dag
(6.feb)

Samlingsstund med
tema

Varm mat

8

9

10

11

12

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Smøremåltid

Varm mat

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

Samlingsstund med
tema
15

16

17

18

19

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Smøremåltid

Karneval

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

22

23

24

25

26

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Smøremåltid

Varm mat

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

Samlingsstund med
tema

Vi vil gjerne ha beskjed hvis noen skal ha vinterferie �

Februar i Skogstua
Hei! Velkommen til årets korteste måned, nå går det fort mot vår �. Nå er
det jo mye bra som foregår om vinteren også da, mengder av snø frister til å
lage snømenn, snølykter og «engler i snøen» fremover. Det går an å avtale med
barnehagen hvis noen har lyst til å sende med ski eller akebrett/rattkjelker som
kan skape fin variasjon i uteleken.
Januar har vært relativt kald, og i starten av måneden ble det mye innetid.
Heldigvis er det mye spennende å finne på inne også, sang og musikk, bøker og
eksperimenter med farger, volum og størrelser har vært populære aktiviteter. Det har vært ideelle
forhold for is-skulptur og fryse/tine aktiviteter og aking på Lian er jo stas!
I februar er det fagområde «natur, miljø og teknologi» som gjelder. Det blir aktiviteter i snøen og
blikk for sammenhenger i naturen. Forhåpentligvis blir det anledning til flere
aketurer til Lian og turer til skogsområder i nærheten for å se etter dyrespor, is i
bekken og mate fugler og ekorn. Det hender innimellom at vi ser rev også. Rådyr
og elg møter vi ikke så ofte i turtiden, men er vi heldige kan vi se dem utenfor
vinduet tidlig om morgenen. Vi har flotte skogsdyrfigurer og bøker som vi kan
bruke i
samling og lek, det blir også sanger, tekst, rim og regler som handler om dyr og
fugler i nærmiljøet. Kanskje kan ungene være med å lage fuglematere av kartong
eller annet, de er fine å henge opp utenfor vinduet og i turløypa. I fjor kom det
mange forskjellige småfugler som koste seg med fuglepeanøtter og solsikkefrø rett
utenfor vinduet.
Månedens tema er fint i forhold til hovedtema «bærekraft» også. I den forbindelse har vi
også tema «naturfolks levesett» med hovedvekt på samisk kultur og feiring av samefolkets
dag. I år kan vi pga. covid19 ikke ta Vitenskapsmuseet til hjelp dessverre, men det finnes
mye spennende om naturfolk i litteratur og på nett også. Vi har også tradisjon for å
markere dagen med å lage samisk mat i barnehagen, male det samiske flagget, prøve
samisk hodeplagg og høre på joik. Det blir nok en fin og spennende barnehagedag, kanskje
kan det være litt tema for hele uka?
Februar er også karnevals tid! Da er det artig hvis ungene vil kle seg ut litt (bare de som
vil, og trenger ikke være noe dyrt og ferdigkjøpt). Det blir dans, ballonger, smoothies og
mat som smaker litt «fest». Kanskje går det an å lage en karnevals dans? Hvis det blir
kalde februardager med mye innetid, er jo ungene glade i maleaktiviteter og februar har
mangfoldet med naturen i kalde farger og karneval i de varme.
Vi ønsker alle en frisk og fin februar med mye friluftsliv og gode opplevelser.
Hilsen oss på Skogstua

