ELGTRÅKKET
Uke 45
Mandag 2.november
SOLPLASSEN
Vi ønsker KAJA
velkommen til oss i 3
ukers praksis
Hun er
elev på Tyrifjord 1.vgs i
helse og oppvekstfag.
Vi viser henne plassen vår
og har øvelser for å bli
kjent.

Tirsdag 3.november
SOLPLASSEN
Tid for hemmelig
oppgave…

Onsdag 4.november

Torsdag 5.november

Fredag 6.november

SOLPLASSEN
En liten gruppe begynner
på FOTOPROSJEKT
Camilla forklarer hva som
skal skje!

SOLPLASSEN
Vi fortsetter med FOTOPROSJEKT, men jobber også
med hemmelig oppgave for de som ikke er ferdig med
det.
Og vi øver videre på BlimE-dans, Bjørnis-dans også øver
vi litt på å hvile kroppen! Kjenner vi pulsen/hjerteslag
når vi hviler?? Alle trenger hvile og ro også.

Tid for foreldresamtaler
midt på dagen…

Torsdags-lunsj: tacogryte m/torsk. Alle tar med skål og
skje.

Evaluering: Ukas høydepunkt var selvfølgelig besøk av BJØRNIS!! Så
spennende og gøy å se den store bamsen, først hengende etter
brannbilen, også danse med dansere – et flott lite show og hendelse vi
kommer til å huske lenge
På Solplassen har vi hatt tungegymnastikk,
lest 3 bøker, passet på fugler og tatt frem følelseskortene. Vi oppdaget
at mange er som «Gladis», og noen er også som «Leidis» og «Sintis».
«Jeg er Sintis, fordi jeg var sint i går», var det noen som sa. Flott når
barna kjenner igjen ulike følelsesuttrykk hos seg selv! Torsdag gikk vi
til Furutoppen både fordi plassen var ledig og fordi vi manglet en voksen.
Vi oppsummerte dagen med at ALLE hadde noen å leke med – det er godt
å ha andre å leke med og lek skaper muligheter for gode vennskap.

Informasjon:
•
•
•

Foreldreundersøkelsen kommer straks – raske svar
gir premie til barna!
Dersom foreldre og barn på Elgtråkket testes for
covid-19 ønsker vi informasjon om dette.
Alle barn møter ferdig påkledd etter vær om
morgenen – og det er vått på vei til Solplassen,
tenk gjerne noe vanntett på føtter!

