ELGTRÅKKET
Uke 7
Mandag 15.februar
TROLLHAUGEN

Tirsdag 16.februar
TROLLHAUGEN

Onsdag 17.februar
TROLLHAUGEN

Torsdag 18.februar
TROLLHAUGEN

Fredag 19.februar
TROLLHAUGEN

Alle er klare for skogen
igjen!
Husk skift og ekstra
votter i sekken.
Storefot siste skiskoledag!
Vi kjører bil med Didrik
t/r.

Mating av fugler og
Grønne tanker – glade
barn

KARNEVAL

Grønne tanker – glade
barn
Vi leser om barna
i Maurtua barnehage.

Hva er kultur for oss??

Noen flere som skal ha
haler??

Karneval-lunsj, vi fixer,
trenger ikke ta med noe!!

Vi er skogens dyr!!

REGELLEIK!!
Morten har bursdag

Hele denne uken starter vi med morgensamling kl.9.15 i garderoben før vi går i skogen! Frokostgjengen spiser på
Mygghølet. Uteområdet vårt er foran ved mathytte, enn så lenge…Ta gjerne med SKØYTER som kan ligge klare på
plassen, så kan vi ta en tur bort til Emil sin skøytebane når vi vil, da blir det i små grupper. HIAWATA slipper å vente til
neste år med å gå på skøyter😊😊
Evaluering: Vi startet uka med skileik og Grønne tanker – glade barn. Supert å dele gruppa når vi
snakker om tankene. Barna kunne snakke om hva som var røde og grønne tanker, alle visste hva

INFORMASJON:

som gjør oss glade. Noen røde tanker er ikke alltid lett å snakke om for alle. Vi snakket om

Les om GULT NIVÅ i visma. Viktig å

hverdagen og hva vi kan gjøre når vi ikke får til noe, også leste vi om barn i «Maurtua» barnehagen.

tenke på ved levering og henting.

«Glade maur» er en app som man kan lære mer om grønntaker og rødtanker, og møte de samme

Kan de som har tanker om bilder og

barna som vi leser om. Kanskje noe å se på sammen hjemme? Grønne tanker-glade barn skal lære

tekst i DAGBOKA gi oss en

oss at alle har både grønne og røde taker, det er lov å ha begge tankene. Nå er vi straks klare for

tilbakemelding på det??

karneval, de aller fleste har laget haler på dyre-kostymet sitt!

