Månedsplan Skogstua Barnehage Januar 2021
UKE

TEMA

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
1

1

2

3

4

5

1. nyttårsdag
barnehagen stengt

Snø og is / forskning og
matematikk

Snø og is / forskning og
matematikk

Snø og is / forskning og
matematikk

Snø og is / forskning og
matematikk

Snø og is / forskning og
matematikk

Godt nytt år ☺

4

5

6

7

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Smøremåltid

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

Samlingsstund med
tema

11

12

13

14

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Smøremåltid

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

8
Varm mat

15
Varm mat

Samlingsstund med
tema

18

19

20

21

22

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Smøremåltid

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

Januar-disko

Varm mat
Samlingsstund med
tema

25

26

27

28

29

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Smøremåltid

Planleggingsdag
barnehagen stengt

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

Samlingsstund med
tema

Januar i Skogstua
Hei, og riktig godt nytt år til store og små!
Vi håper alle har hatt en fin juleferie og er klare for nye opplevelser og utfordringer i 2021.
Desember ble en veldig fin måned på Skogstua, med mange koselige opplevelser. Vi har
en glad og engasjert gjeng som elsker at det skjer noe, og til tross for pandemi fikk vi
heldigvis til sammenkomst med julegrantenning og et veldig koselig hjemmebesøk med
super servering. Det ble flere fine turer i natur og nabolag, og juleverksted,
pepperkakebaking og Lucia var stas da!
I januar er det «antall, rom og form» som står i fokus og det blir eksperimenter med vann i ulike
former og farger. Slik situasjonen er nå blir det ingen bytur eller besøk på Vitensenteret med det
første dessverre. Heldigvis har vi mye fint å eksperimentere med og forske på i barnehagen også.
Vi skal tine is og snø, fryse igjen og se litt på volum, form og geometriske figurer. Vi skal
prøve oss på is-lykter og is-skulptur ute i barnehagen, så vi håper på stabilt vær med noen
minusgrader framover. Hvis noen har lyst til å fryse vann og farge i melkekartonger eller
lignende hjemme, tar vi gjerne imot det som tilskudd til is-skulpturen.
Januar kan være en uberegnelig måned når det gjelder temperatur og uteliv, vi tar derfor ting litt
som det kommer. Gradestokken kan vi ikke gjøre mye med, og i og med at vi har de yngste
barnehagebarna her på Skogstua er det ekstra viktig å ta hensyn til temperatur og vind. I
utgangspunktet skal vi ikke ha utetid når det er kaldere enn minus 10°C, men luftfuktighet
og vindforhold er også viktige her. Vi må nok uansett belage oss på dager med kortere
utetid. Det ordner seg nok, vi har mye å eksperimentere med inne også og ungene er veldig
glade i bøker, eventyr, drama, musikk med mer, så vi skal nok greie oss fint. Tog-putene kan
bli fin hinderløype og vi har «oljematter» som appellerer både til sanser og motorisk
aktivitet. De nye vegg-hengte konstruksjonslekene har utfordringer både for ett- og toåringer. Nå er jo dette en helt super gjeng som trives godt i hverandres selskap også.
Husk å ha godt med skifteklær, gode ullklær, vinterdress og alltid ha regnklær i
barnehagen. La gjerne kuldekrem ligge i hylla og smør ungene selv om kvelden eller før
dere går om morgenen på kalde dager. Tirsdager (og torsdager) går vi på tur hvis det er
mulig, men har lav terskel for å bytte ut tur med vanlig uteliv. Det kan bli kaldt å sitte i
vogn og hvis føret er dårlig vil nok vanlig aktiv utelek være et bedre alternativ for ungene.
Vi håper å få til noen turer til Lian for å se etter ekorn og dyrespor og kanskje ake litt i
bakkene.
Nå er det mye covid-smitte i Trondheim, det er viktig at vi hjelper hverandre å holde
oss friske. Ta forhåndsregler, følg med på anbefalinger – stay safe!

Vi ønsker alle en fin, frisk og glad januar.
Hilsen oss på Skogstua

