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TEMA

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
1
Varm mat

Høstaktiviteter / farger

Eventyr

4

5

6

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme

7

8
Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Vennesamling

Eventyr

11

12

13

14

15

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme
Vennesamling

Eventyr

18

19

20

21

22

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme
Vennesamling

Eventyr

25

26

27

28

29

Varm mat

Bytur til biblioteket

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme
Vennesamling

November i Skogstua
Hei. Nå kommer vinteren på Ugla, november er her med snø, is og mørkere kvelder. Da
trøster vi oss med at snart snur sola igjen, dessuten er det ganske koselig med høstkvelder
og juleforberedelser også. November blir en rolig måned; vi lader opp til alle sprell som skal
foregå i desember. Ungene bruker dessuten å sette pris på snø og is, mye spennende å finne
på med det! Som i oktober blir det også denne måneden litt væravhengig hvor ofte vi går på
tur, hvis gulvogna ikke kan brukes på grunn av glatt føre blir det nok bare én turdag per uke.
November-byturen er planlagt til biblioteket i sentrum, vi har tema
«Kommunikasjon, språk og tekst». Hovedfokus blir på eventyr, vi prøver oss
litt fram om vi skal konsentrere oss om ett eventyr (bukkene bruse) eller ha
tre til fire enkle eventyr, i tillegg til sang, orkester, dramatisering, rim og
rytme. Eventyr inneholder repetisjoner, tall og har flere bestemte kriterier
som barn gjerne liker. Nå har vi jo de aller yngste barnehagebarna her på
Skogstua, men vi har gode erfaringer med eventyrtema og gleder oss til å
prøve med denne gjengen. Vi har hatt litt eventyrstund og litt eventyrsang
allerede utover høsten og ser at spennende setting og variert
stemmebruk fungerer fint. Denne gjengen er veldig glad i bøker, gjerne
med mye tekst også. Akkurat nå er «Bukkene Bruse på badeland» veldig
stas. Vi skal «klappe navn», lage historier selv, tegne litt bokstaver (for
moro skyld), leke med ord og ha fokus på bøker tilpasset alder og
interesser. På biblioteket kan barna hente bøker selv og det er veldig mye spennende og artig å
velge i. Det er fint spiserom der også, så nå håper vi på en fin november-bytur.
Vi hadde en veldig fin bytur i «Kunstens tegn» til tross for veldig mye vind. Vi fant mange fine
skulpturer rundt omkring i byen vår, og nydelig fargespill med vakre høstblader både på bakken
og på trærne. Det har blitt mange fine høstturer med gulvogna, de fleste til ekornet med
valnøtter, mandler og ull til vinterboet. Det er stor stas med tamt ekorn som kommer når vi
lokker på det. Endene på Lianvannet er også veldig tamme og løper rundt beina våre for
solsikkefrø
.
Tusen takk til alle for koselig samvær på høstutstillinga
. Oktober har vært fargerik, med
høstutstilling, fargefredager, maling på ulike underlag, fargesanger, fargeturer og
fargeorkester. Nå gleder vi oss til Halloween den aller siste oktoberdagen. Vi har laget pynt,
skåret gresskar og hatt maleaktiviteter. Halloween skal feires med oransje mat, gresskar
med lys, «pumpkin pie», smoothies, karneval, dans og ballonger.
Vi starter opp med vennesamling på onsdager i november. Det er en koselig stund med bamser og bøker
som omhandler tema vennskap.
Vi har hatt tilvenning av nytt barn denne måneden, det går veldig fint og hun har allerede blitt en del av
gjengen. To småjenter starter i desember, og nå kan det se ut til at den siste plassen også blir opptatt snart.
Det er svært god bemanning på Skogstua for tiden, med Isabell på praksisplass er vi tre
voksne på fire barn – luksus! Det har resultert i at vi finner på ekstra mye morsomt og det
blir mye fin oppmerksomhet til heldige unger. Uke 47 skal Rebecca ha skoleuke på DMMH,
da kommer Hilde som vikar.
Husk gode varme klær nå, ekstra votteskift og halsluer. Ha gjerne en kuldekrem liggende i
hylla. De som ikke har avtalt foreldresamtaler enda kan gjerne finne et tidspunkt snart, uke
46 passer fint for oss
.
Vi på Skogstua ønsker alle en fredelig og fin november

