ELGTRÅKKET
Uke 41
Mandag 5.oktober

Tirsdag 6.oktober

TROLLHAUGEN

TROLLHAUGEN
Mer om fugler som vi ikke
fikk til forrige uke…vi tar
også med oss fuglemat i
skogen. Ta gjerne med
brød hjemmefra, de som
vil.

MATHEA 5 ÅR!! HURRA!!

Tilbake i skogen vår! Vi
snakker om HØST.

Onsdag 7.oktober

Torsdag 8.oktober

Fredag 9.oktober

TROLLHAUGEN
Disse dagene deler vi oss i tre grupper – tema er Grønne og røde tanker –
psykologisk førstehjelp for barn.
Og vi markerer VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE på vår måte.
Kanskje vi spør alle foreldre om hvordan dere har det?
I løpet av uka skal også storefot jobbe videre på bondegården!
Torsdag: vi serverer pytt-i-panne. Husk skål og skje i en pose i sekken!
Informasjon:

Evaluering: Potetplukking ved Western gård var helt topp! Ivrige barn fant
massse poteter, de gravde og jublet da de fant kjempestore poteter. Potetferie, ble det jamme på oss
Vi håper noen har laget noe godt av den kortreiste
maten!? Det ble ordnet med fuglemat på de to fuglemat-stedene i barnehagen,
men vi rakk ikke å snakke om fuglene på sekken. Det tar vi igjen straks! Onsdag
var det flere som syns det var bra å ta en tur i hallen igjen. Der var det lenge
siden vi hadde vært, så hopping, løping, lek og ballspill ble det masse av hele
formiddagen. Vi har smakt på blomkålsuppe, som var helt ok sammen med godt
brød. Vi har sett og ropt på kalvene nedenfor Søndre Mo, og vi har danset etter
Camilla, som er sjefen for å lære oss den nyeste «Blime-dansen!
Fin høst-uke for alle oss, litt færre barn enn vanlig og voksne som tok noen dager
fri. God helg til alle som leser dette
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Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober har i år
tema SPØR MER! God psykisk helse er å ta vare på
seg selv og andre. Å spørre noen om hvordan de har
det kan være med på å se og inkludere andre. Vi
kan vise interesse og oppmerksomhet overfor andre
– være litt nysgjerrig, lytte, bry deg.
På Elgtråkket jobber vi med bilder av ulike
følelsesutrykk og vi dramatiserer situasjoner som
kan oppstå i barnehagen der noen blir glad, lei seg,
sint…Også skal vi spørre MYE om altmulig
Revehiet skal ha student, Maren i 3 uker.
Rådyrstien skal ha Lara på arbeidspraksis mandager
og torsdager(kl.9-13).

