ELGTRÅKKET
Uke 37

HuH
Mandag 7.september

Tirsdag 8.september

Onsdag 9.september

BARNEHAGEN + SYKKEL
Husk å låse opp sykkelen
om morgenen
Didrik skal kjøre ved ut på
plassene, så vi blir rundt
barnehagen og ved
fotballbanen for å øve på
sykkel.

BÅTTUR
Vi jobber med en utflukt
for å kunne se på kunst…

SYKKELTUR/SOLPLASSSEN
Storefot: sykler til Bjørke
gård. «Mais er nice»…

Torsdag 10.september

Fredag 11.september

SOLPLASSEN
Bondegård-prosjekt…hva vil vi lage?
Hvilke bygninger hører til på en gård?
Hvilke dyr er det på gården?

Røde fjær og hiawata: Vi
jobber med ved, synger og
lærer oss rim&regler

Kan vi en bondegårdssang??

Torsdagslunsj: pølselapskaus. Husk skål og skje.

Evaluering: Solplassen har vært basen vår denne uken med masse lek og aktivitet. Underveis
i dagen vår må vi også minne barna på hvordan vi skal være mot hverandre – hjelpe hverandre,
si hyggelige ting og at det går ann å leke flere enn to. Husker dere «Kardemommeloven»,
sier vi?? Storefot har gått Kleiva og de kom tilbake og sa at «det var så fint der, også fikk
vi sjokolade»! Vi håper flere eventyr venter. Grisene på Bye heter egentlig Kotelett, Ribbe
og Medisterkaker – det vet Hiawata og Røde fjær som var på besøk der denne uken
Båttur ble det også, men dyr i vann fant vi ikke da vi fant ut at vi tok en dessert-tur til
Garntangen. Denne uken hadde vi også besøk av William-vikar i to dager, og Jonas var også
med oss en av dagene. Fredag syklet vi i tre grupper ut i skogen – masse øving på vei ut! En
lang god lunsj med melk i koppen smakte bra før lek og egenprodusert kunst med garn. Takk
for en fin uke alle elger, og god helg til alle dere

Informasjon:
•
•

Husk påmelding til
foreldremøte onsdag!!
Denne uken prøver vi ut noen
publiseringer i DAGBOKA i
Visma-app’n.

