RÅDYRS TIEN
Uke 4
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Solplassen
Ukas høvding: Tiril Linnea/Kjøttmeis
Kjøttmeis, blåmeis, dompap og spettmeis er de vanligste gjestene å se på fuglebrettet. Får vi øye på noen av disse på solplassen denne uken?
Vi skal snart ha karneval på Rådyrstien og vi skal våre egne kostymer. Årets tema blir: dyrene i skogen. Vi leser historier om dyr i skogen og hører på
hakkebakkeskogen
Mandag fyller storefoten vår Ludvik 6 år, og vi feirer han med raketter og popcorn!
Storefot: Svømming!
Ludvik 6 år!
Varm mat: Fiskeburger!
Hurra!
Mari ped.leder møte kl.12.00
Storefot: Skiskole.
Uka som gikk: Ski, aking, skiskole (storefot), svømming (storefot),
snømenn og regntøy er stikkord for uka som gikk. Første delen
fikk vi vært i skogen, akt, og matet fuglene på trollhaugen. Utover

Ta med en
hvit (lys) tskjorte som vi

uka ble det mye vind og tung snø på trærne så vi måtte holde oss
ved barnehagen. Ungene så ut til å kose seg veldig med all snøen
og vannet! Snømenn, snøborger, utsiktstårn og mer til tok form
rundt omkring i bhg. Samarbeid måtte til for å klare å lage akkurat
den snømannen eller den tingen man tenkte seg. Vi snakket også
om å ikke ødelegge det andre har laget, men at man kan leke med

kan lage
kostyme av!
Den må passe
utenpå
dressen.

•

Frokost: spises i garderoben fremover.

•

Frukt: Spises i garderoben for å varme kalde tær. Vi ønsker ikke at
noen hentes i fruktid (kl. 14 – 14.30) Dette for å slippe trengsel i
garderoben. Knekkebrød serveres i tillegg til frukt f.o.m. 18/1.

Storefot:
•

Svømming onsdager i uke 3, 4 og 5 kl. 11.30 – 13.30. vi
kjører buss til og fra ringeriksbadet.

•

Skiskole mandager: Vi reiser med buss fra barnehagen kl.
12.25. Tilbake ca. kl. 15.00.

det uten å ødelegge.

Ski: Ta gjerne med ski i barnehagen. HUSK: rydd skiene oppi kassa når dere henter!

