RÅDYRS TIEN
Uke 2
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Denne uken har vi base på trollhaugen, men vi vil vurdere dette fra dag til dag ut i fra
temperatur og tilgjengelighet. I utgangspunktet går vi til en av basene i skogen.
Røde fjær og Hiawata:
Vi går til trollhaugen og
aker.
Storefot:
Skitur til Øya. Husk ski!
(staver kan tas med KUN i dag
siden det er langtur)

Ukas høvding:
Ada / Blåmeis

Blåmeisen
Vi ser hvordan blåmeisen ser
ut, hvilke farger og
kjennetegn den har, og
hvordan den høres ut.

Vi legger ut fuglemat til
fuglene. Ta gjerne med
Grupper:
brødrester (dette kan dere
gjøre når som helst når dere har
Vi lager fuglemat og aker
noe tørt brød dere ikke skal
spise )
Varm mat: Pasta carbonara
Dere trenger ikke ta med skål
og bestikk. Vi ordner skåler
heretter
Ped. Ledermøte kl. 09.00

Uka som gikk: Det ble stor gjensynsglede da barna kom
tilbake til barnehagen på tirsdag! Det har vært en kald uke,
så da vi fikk tilbud om å låne solplassen, som har to telt,
benyttet vi muligheten onsdag og torsdag. Tirsdag gikk vi
til trollhaugen og akte, mens fredag ville mange gå på ski,
så da gjorde vi det. Det ble mye mestring og glede i

Ski: Ta gjerne med ski i barnehagen.

•

Frokost: spises i garderoben fremover.

•

Frukt: Spises i garderoben for å varme kalde tær.

skiløypa og i akebakken. Se dagsrapport med bilder i visma.

Vi ønsker ikke staver. Dette er fordi vi
ønsker at barna skal få øve opp
balansen og en mer riktig
tyngdeoverføring som gir bedre
skiteknikk. HUSK: rydd skiene oppi
kassa når dere henter!

Det ble akedisco ved klubhuset etter lunsj

Vi ønsker ikke at noen hentes i fruktid (kl. 14 –
14.30) Dette for å slippe trengsel i garderoben.

Storefot:
•

Første skiskoledag mandag 18. januar.

•

Svømming er utsatt inntil videre.

•

