Månedsplan Skogstua Barnehage Mars 2020
UKE

10

11

12

13

14

TEMA

«Telletull» (antall, rom og form)

«Telletull» (antall, rom og form)

«Telletull» (antall, rom og form)

«Telletull» (antall, rom og form)

Påskeforberedelser

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2

3

4

5

6

Varm mat

Tur i nærmiljøet / utelek

Varm mat

Smøremåltid

Varm mat

Drama, lek og rytme

Tur, maling eller
uteaktiviteter

Ha-med dag
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Vi feirer Amber 3 år
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Varm mat
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Mars-disko

Samlingsstund med
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Varm mat

Bytur til biblioteket

Samlingsstund med
tema

Mars i Skogstua
Hei
Velkommen til mars og den første vårmåneden. Det er ikke så mye vårstemning her på Byåsen
enda, snøen ligger meterhøy og nå er det meldt kuldegrader en stund framover. Uansett; sola varmer,
fuglene trives i «matkartongene» bak huset og ungene liker snø - så da får våren komme når den vil.
I månedsskiftet januar/februar fikk vi gjennomført is-skulptur og is-lykter, det har også blitt
noen snømenn og tuneller og ungene er kjempeflinke til å måke snø. Mye fin motorisk trening
her
. Gjengen har også blitt veldig gode til å gå på tur. Det er stor stas med ekornet ved
Lianvannet og da det har vært mye snø i det siste er det ikke fremkommelig verken med kjelke
eller vogn. De vi møter på turene våre er veldig imponerte over spreke unger! Det er mange
fordeler med å komme seg til Lianvannet. Det er kjempefint å leke i skogen der (ikke så mye
snø pga. store trær), flotte akebakker og veldig koselig å ha en venn som venter på oss og vil
leke. Nå ser vi at ekornet har fått venner av samme art også (eller kanskje unger), sist tur så vi
to til i trærne rundt omkring. Så nå må vi nok ha med enda større ekornmatpakker
. Nå spørs det hvor fort
snø og is forsvinner, kanskje blir det mat til ender også i løpet av mars. Vi er utrolig heldige som har skogen og
naturen så tett på oss og det er alltid en helt spesiell forventning når man håper å møte dyr på tur. Vi
fortsetter med turer i skogen i mars også så klart. Blir det bart på veien skal vi få til en gjenvinningstur til Spar
og en tur til ballplassen på Myra også.
Byturen til Vitenskapsmuseet var veldig fin, strålende vær og museet var spennende som alltid. Vi
brukte en del tid på utstillingen «den fantastiske skogen», der er det mye fint og lærerikt, særlig
om Bymarka. Det var også spennende å se skogens dyr og fremtidsutstillingen der man ser
innovative løsninger for framtida og kan smake på larver (hmm…). Det er flotte spise- og
stellemuligheter på Vitenskapsmuseet og veldig godt tilrettelagt for både små og store barn.
Byturen i mars går til biblioteket. Vi har tema «antall, rom og form», denne gang med tema «telletull». Dette
skal vi jobbe med gjennom telling (tellesanger), rim og regler, eventyr, bøker og sortering. På biblioteket er det
mange artige aktuelle bøker og er nok midt i blinken for denne bokinteresserte gjengen.
Nå har vi fått veldig mange flotte bøker i barnehagen også, Berit kommer stadig med nye
bøker til oss og det er veldig populært. De eldste kan faktisk sitte henført gjennom
lange bøker med mye tekst og de yngste er veldig glade i bøker med farger, lyd og
tekstur.
Vi har jobbet med «skogens dyr og fugler» både i utetid, på tur og i samlingsstund (lesestund). Vi
har brukt dyrefigurer, sett/lest mye i bøker, sunget og laget fuglematere. Det er veldig koselig å
se at småfuglene koser seg utenfor vinduet. Nå er det fortsatt trikken som er mest populær, men
likevel… Ekornet er selvfølgelig også et gjennomgående tema.
Vi har hatt en veldig vellykket tilvenning i februar, vi håper den i mars går like fint. Det er virkelig en
glad og trivelig gjeng med unger vi har her på Skogstua
.
Samenes nasjonaldag ble feiret med viltgryte, joik, «bæ, bæ, lille lam» på samisk, bøker og
noen filmsnutter om ei lita samisk jente. Karnevalet ble en stor suksess med artige
kostymer, spennende mat, ballonger, disko og smoothies.
I mars blir det bursdagsfeiring på Skogstua og i overgangen mars/april blir det
påskeverksted, påskefrokost og gul dag – det er bare å glede seg
.
Vi ønsker alle en frisk og glad mars måned.
Hilsen oss på Skogstua

