Månedsplan Skogstua Barnehage Oktober 2020
UKE

40

41

42

43

44

TEMA

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Frukt og grønt /
vennskap, kropp og sanser

Høstaktiviteter / farger

Høstaktiviteter / farger

Høstaktiviteter / farger

Høstaktiviteter / farger

Torsdag

Fredag

1

2

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat
Fargefredag - Rød

5

6

7

8

9

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Maleaktiviteter

Planleggingsdag
barnehagen stengt

Planleggingsdag
barnehagen stengt

Sangsamling med
fargetema

Varm mat

12

13

14

15

16

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Maleaktiviteter

Maleaktiviteter eller tur

Varm mat

Sangsamling med
fargetema

Fargefredag - Grønn

Varm mat

19

20

21

22

23

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Maleaktiviteter

Maleaktiviteter eller tur

Varm mat

Varm mat

Høstutstilling med
foreldrekaffe fra 15.00

Fargefredag – Blå

Sangsamling med
fargetema

26

27

28

29

30

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Maleaktiviteter

Maleaktiviteter eller tur

Halloween: vi kler oss
ut til karneval. Det blir
disko og oransje
festmat.

Sangsamling med
fargetema

Varm mat

Oktober i Skogstua
Hei.
Oktober er en innholdsrik måned på Skogstua, da har vi både høstutstilling, fargefredager og Halloween-feiring –
kjempegøy! Nå gleder vi oss veldig til å få en ny gutt i barnehagen i november. Den siste plassen står fortsatt ledig, vi
håper noen trenger den snart. Til tross for covid19 har det så langt vært en veldig fin høst på Skogstua. Vi har hatt fine
turer i nærmiljøet, særlig til Lianvannet og i skogen. Vi savner jo byturer litt da, det er artig med impulser fra museum,
bibliotek og trikk. Vi håper på tryggere tider snart.
Tema for oktober er farger og dette skal vi få frem både gjennom fargefredager, høstutstillingen, i
hverdagsaktiviteter og i samlingsstund. Høstutstillingen er barnehageårets første foreldrekaffe og vi håper alle
har anledning til å komme en tur den ettermiddagen. Vi er så få at det burde være greit i forhold til
smittevern, men hvis situasjonen endrer seg må vi finne andre løsninger. Det blir utstilling av barnas produkter
til beundring (dere får dem med hjem når barnehagetiden på Skogstua er over) og litt enkel servering.
Hovedtema er «bærekraft» og i år skal vi ta for oss kunst i naturen. Dette blir gøy, vi gleder oss
.
Halloween bruker å være en artig dag der vi kler oss ut litt, pynter med gresskar og ballonger, maler
oransje bilder og lager svart kattepynt. Det er ingen krav til kostymer, men viktig å tenke på at små
barn fort kan bli litt skremt og synes ting er skummelt. Nå er det ikke alle ungene som liker å kle seg ut
heller, det er så klart helt greit det også. På fargefredagene er det veldig fint om barna kan ha et
klesplagg i den aktuelle fargen (kan godt være sokker eller et skjerf).
Vi håper å få til en tur til Sverresborg folkemuseum for å besøke «Eventyrstien» nå når det er meldt så fint vær en
stund framover. Det er en times gåtur hver vei så det blir nesten en heldagstur, med mat og sovemuligheter.
Eventyrstien vil være en fin inspirasjon til høstutstilling og veldig artig i forhold til novembers eventyr-tema. Vi har jo
holdt på mye med eventyr allerede i høst også, særlig «Bukkene Bruse» i fortelling og sangform.
Vi får se an litt vær og føreforhold om vi fortsetter med to turdager per uke også i oktober. Hvis snøen kommer tidlig
er det vanskelig å bruke gulvogna, da blir det kortere turer i nabolaget med vanlige vogner og selvgående barn. Nå
benytter vi oss av gulvogna og Lianvannet så mye vi kan. Ungene koser seg veldig i vogna, de begynner å bli godt kjent
med «Lianrunden» og skogen og det er stor stas å mate de tamme endene. Vi har fisket med håv i Lianvannet og laget
et lite akvarium med «Catch and release». Det ble bare noen vann-lopper da, men artig
likevel. Det er fortsatt mange ekorn i området, men nå er de ikke så sosiale som før
dessverre. Vi har likevel med oss nøtter og håper de kjenner oss igjen etter hvert. Det har
blitt gjenvinningstur til Spar også og vi har vært flere ganger i hønsegården borte i gata.
Den nye hanen er en attraksjon, en eksotisk og veldig sosial type. Nå ser det ut til at vi har fått oss barnehagekatter,
både Newman og den nye pusen Lucky koser seg i barnehagen nå, til stor glede for ungene og oss
.
Vi har blitt enda bedre kjent med hverandre i september og alle de fire jentene våre er nå trygge, glade og leker fint
sammen. Det har vært navnesanger, sanger med kropp og sanser og bevegelsesleker denne måneden også, samt mye
lek i variert terreng. Vi har ellers jobbet både med frukt/grønt tema, bærekraft og «skogens dyr».
Vi har lært mye om grønnsaker og var så heldige å få være med på potet- og
grønnsakhøsting, en flott opplevelse for små og store. Det har blitt grønnsakslapskaus og
mos på rotfrukter og beter, potet- og grønnsakstrykk, vi har lest boka «grønnsaksuppe» om
kakemonstret, sunget grønnsakspisevise og lært navn på forskjellige frukt og grønnsaker.
Det har blitt litt utstillingsforberedelser også, vi har vært flinke på malefronten og nå skal vi
samle høstblader og naturmaterialer framover på turene våre. Fagområde for oktober er
«Kunst, kultur og kreativitet». Nå blir det farger som gjelder fremover, både i sang,
litteratur og praksis
.
Innkalling til foreldesamtaler legges ved planen. Si fra hvis dag og tidspunkt ikke passer så kan vi prøve å finne noe
annet.
Vi på Skogstua ønsker alle en frisk, glad og fargesprakende oktober.

