RÅDYRSTIEN
Uke 40
Mandag 28. september

Tirsdag 29. september

Onsdag 30. september

Torsdag 1. oktober

Fredag 2. oktober

Denne uken er basen vår fortsatt på solplassen, og vi satser på å gå dit hver dag.
Vi fortsetter på vikinglandsbyen, jobber med ved, og lager taustige til trehytta.
Vinden har blåst ned mange blader forrige uke: vi ser på bladene og finner ut hvilket
tre de har blåst ned fra.
Lunsj: Husk egen tallerken og
bestikk i en pose!
Uka som gikk : Mandag og tirsdag gikk vi til solplassen. Barna begynte å lage en ny vikingby og det vokste frem
vannforsyningssystem, langhus, lavvo/gapahuk, gjerder til husdyr, og mye mer. Det er fint å se at barna synes det er gøy
og tar initiativ til en ny by på egenhånd! Storefot leste om vikingbyen begynte å lese om «kaupang». Prosjekt ved er i
gang, og vi har fått inn mye ved allerede! De tjente seg «penger» som de kunne bruke på turer med tralla, og husketurer
til selvvalgt destinasjon. Vi fikk se mye fint samarbeid, fantastisk vedstabling, og initiativ!
Onsdag og torsdag ble store skiftedager i barnehagen! Det blåste opp til høststorm, og høstens regntøy ble testet. Lek med
vann og kline er gøy, og noen fant ut at det går an å male med vann! Storefot skulle egentlig syklet til vikinglandsbyen
ved trollhaugen for å bygge mer, men vi hadde allerede bygget i den nye byen i noen dager, så vi endret på planene da det
var mer interessant å leke med vannet som samlet seg opp
Fredag ble vi også i barnehagen. Det ble høytlesing: «De tre
bukkene bruse på badeland», blime dansen, fredagsdisco og leting etter mark og mer til!

Fredagsdisco og blimE dans!

Informasjon og Beskjeder
•

Frokost i lavvo 7.15 – 8.00: For de
som ønsker.

•

HUSK: ÅPNE OG LÅSE SYKLER!!

•

KLÆR:
o

Sjekk knapper/strikker
under bena!

o
o

Merk ALT!
Husk ull og nok skift.

