HARELABBEN
Uke 40
Mandag 28. september

Tirsdag 29. september

Onsdag 30. september

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

Kanskje vi tar en trilletur i
nærmiljøet og observerer
høsttegn? Hvilke farger
ser vi?

Brannbamsen Bjørnis
kommer på besøk og skal
holde et show for oss!

Vi deler gruppen og
utforsker skogen. Hvor kan
vi gå og hva finner vi på
veien?

Lek og kroppslig utfoldelse
på den fine basen vår!

Vi hører eventyret om «De
tre bukkene Bruse»!

Evaluering av forrige uke:
Forrige uke starten vi med en rolig og fin mandag hvor høstbladene var i fokus.
Heideh fant frem raker og barna stormet til for å bidra med hjelp. Det endte
med mye fin lek med bladene og barna får gode erfaringer med høsten som
årstid. På tirsdagen var vi i barnehagen og hadde samlingsstund med
instrumenter. Her fikk barna prøve hvert instrument og vi sang «Rocken roll»
mens barna spilte til. På onsdagen var det endelig tid for Furutoppen igjen. Her
hadde vi rollespill av «De tre bukkene Bruse» på brua vår, noe barna syntes var
kjempespennende! På torsdag fikk barna kost seg masse med vannlek og stimulert
sansene sine på den måten. Vann er alltid gøy for de fleste! Det var veldig godt å
komme inn i varmen igjen på avdelingen og få servert varm tacogryte! Nam! På
fredag hadde vi en rolig dag på furutoppen. Barna koste seg masse og vi hadde en
morsom samling med naturmaterialer og Kims lek. Tusen takk for en fin uke!

Torsdag 1. oktober

Fredag 2. oktober

Varmmat: Blomkålsuppe
(Husk skål og skje i en pose).

Informasjon og beskjeder:
•

Minner om at frokosten er nå inne på avdelingen fra kl.
07.15-08.00. Ta hensyn og vent ute om det er flere
foreldre inne. Gjør leveringen raskest mulig!

•

Kl. 08.00 er vi på vei ut.

•

Gi beskjed om dere må inn i garderoben! Sjekk gjerne
at barna har det de trenger inne i garderoben og
tørkerommet. Husk to sett av regntøy og støvler!

