Månedsplan Skogstua Barnehage September 2019
UKE

36

37

38

39

TEMA

Frukt og grønt /
vennskap, kropp og sanser

Frukt og grønt /
vennskap, kropp og sanser

Frukt og grønt /
vennskap, kropp og sanser

Frukt og grønt /
vennskap, kropp og sanser

Mandag

Torsdag

Fredag

3

4

5

6

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme

9

10

11

12

13

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme

16

17

18

19

20

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme

23

24

25

26

27

Varm mat

Bytur til Vitenskapsmuseet

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Varm mat

Høstaktiviteter / farger

Onsdag

2

30

40

Tirsdag

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme

September i Skogstua
Hei .
Da er høsten offisielt i gang, vi håper likevel på mange fine og sommerlige dager fremover. Det har vært en
veldig rolig august på Skogstua. Tre barn er litt lite, men nå ser det heldigvis ut som det ordner seg med
flere barn framover. Det har jo på mange måter vært en fin oppstart også; barna har fått mye fin
oppmerksomhet og oppfølging, vi har hatt flotte naturopplevelser og mye fin lek og læring. Vi har hatt en
del samarbeid med nabobarnehagen og blitt godt kjent med ungene der. Ikke minst
har vi hatt god tid til å fokusere på enkeltbarnet med de behov for veiledning og
oppmuntring en to-åring kan behøve. Vi har begynt å samle naturmaterialer og
inntrykk til utstilling, malt på papir, stein og kongler og lært mye om dyrelivet rundt
oss og dyr på bondegården. Ungene er veldig interessert i eventyr/fortelling og vi
har også startet så smått med rollelek. Tema «Høna og egget» ble til etter besøk i
naboens hønsegård etter stor interesse fra ungene. Vi har også observert og lært
mer om småfugler, hakkespett og ender som lever i nærområdet. De fleste turene
våre har imidlertid blitt til bærturer først og fremst, vi har plukket blåbær, smakt på
tyttebær og bringebær og ettermiddagene i barnehagen har dreid seg mye om ripsbusken.
Hovedtema i år skal ha fokus på natur, miljø og bærekraft og vi voksne har hatt god tid til å planlegge og se
på forskjellige fokus og muligheter til å best mulig presentere dette for ei ung barnegruppe. Vi har så smått
startet med kompostering (inne på flaske) og ungene synes dette er veldig spennende. Vi har vært mye på
tur, plukket med oss søppel og «skatter» og satt søkelys på lyder og lukt i skogen. Vi forbereder en
«gjenvinningstur» til Spar i september, da skal vi ta gulvogna og ta med oss bokser og
glass til gjenvinning og levere klær som ligger igjen fra i fjor til Frelsesarmeen. Når vi
sorterer søppel er ungene interessert i hva som skal i hvilken bøtte, og vi ser over
leker og vurderer hva som kan repareres. Nå handler jo en bærekraftig utvikling om
mer enn dette, vi har også et søkelys på det sosiale aspektet og snakker om/viser
ungene at det er viktig å ta vare på hverandre, være gode mot hverandre og at det er
greit å være forskjellig. Vi er ekstra bevisste vår egen adferd mot hverandre og
ungene og legger vekt på samtale, undring og forklaring.
I september har vi fagområde «Kropp, bevegelse, mat og helse» og vi skal i tillegg til å vinkle dette til
hovedtema, ha fokus på grønnsaker, frukt og bær samt vennskap, kropp og sanser. Vi skal lage
grønnsaksuppe, lese bøker og synge sanger som omhandler tema. Det blir skogsturer i terrenget med ulike
motoriske utfordringer og vi skal fortsette med å studere insektlivet i barnehagen og på tur. I august hadde
vi både «Humlesafari» og grundige edderkoppstudier, nå blir det spennende å se hvordan
ting i naturen forandrer seg når dagene blir kaldere. I maurtua er det fortsatt yrende
liv, men hva skjer når høsten kommer? Vi skal spekulere og lære sammen med
ungene, dette blir spennende! Vi skal fortsette å gå med frø/nøtter til ekorn og ender,
kanskje blir det også flere anledninger til å se på hva som ellers lever i og rundt
Lianvannet. Vi satser på en matpakketur til Liantoppen for å besøke dyra som går på beite
der, og vi har planlagt en bytur mot slutten av måneden. Den skal gå til Vitenskapsmuseet
for å se på skogens dyr og andre interessante ting som steiner og ulike biotoper. Hvis været er fint, blir det
nok en tur til lekeplassen ved Marinen også. Vi får se an turer ut av barnehagen i forhold til om det blir
tilvenninger og hvordan de går, men slik det ser ut nå vil nok de fleste turer i september foregå som vanlig.
Foreldremøte blir lagt til slutten av september, dette er litt sent, men vi ønsker å få med
flest mulig av nye foreldre også. Innkalling kommer når vi vet litt mer. Dere vil også få
tilsendt utkast til ny årsplan på epost etter hvert, det er derfor viktig at dere sier i fra hvis
dere har endringer i adresser slik at epost kommer fram.
Da gjenstår det bare å ønske alle en strålende september.
Hilsen oss på Skogstua.

