RÅDYRS TIEN
Uke 8
Mandag 22. februar

Tirsdag 23. februar

Onsdag 24. februar
Torsdag 25. februar
Base: Lavvo Ukas høvding: Max/spettmeis

Fredag 26. februar

Storefot:
Vi finner bilder til
bokstavene.
A for Ape, B for ….

Røde fjær og
Hiawata:
Vi aker!

Vi hører videre om Lille

frosk.

Hva er snø? Vi henter snø
og setter inne til i
morgen..

Hva har skjedd med
snøen vi hentet i går?
Varmmat: Tomatsuppe
med makaroni

Historie om
spettmeisen
Mari ped. ledermøte

Været kan ingen rå over, men dersom snøen fortsatt ligger i barnehagen,
kommer vi til å gå på ski og ake. Ta derfor med ski i tilfelle.

Uka som gikk: Første uka med base i lavvoen er over. Mandag var siste dag på skiskole for storefotgruppa. Vi hadde avslutning med
film, lunsj og kake før vi dro til Ringkollen. Det har vært fem fine dager med skilek, konsentrasjon, øvelse og ikke minst MESTRING!
Tirsdag begynte vi å rense fuglekasser og se hva fuglene hadde bygd reir av, og undre oss over hvilke fugler som hadde bodd der. Det var
også nysnø i skogen, så vi oppdaget og utforsket mange dyrespor. Rev, ekorn, hare, rådyr og elg var noen av dyrene vi så spor etter. Dette
passet jo bra for onsdagens karneval med temaet dyrene i skogen! På karnevalsdagen startet vi med å kle oss ut i de selvlagde kostymene
våre. Vi fikk se flaggermus, edderkopper, rever, fugler, rådyr m.m. deretter bar det ut i skogen i en natursti om skogens dyr!

Informasjon og beskjeder
•

«snowboard» ned hele akebakken! De som ville fikk også være med ut ved fotballbanen å lage skiløype igjen! Vi har begynt å høre
historier om Lille Frosk, som gjør så mange rampete ting og finner på de utroligste ting. Vi fortsetter å høre historier om lille frosk neste

Frokost: spises i lavvo, unntatt på ekstra
kalde dager.

•

Frukt: Spises i garderoben for å varme kalde
tær.

•

Dersom noen skal ha fri i skolens
vinterferieuke i uke 9 vil vi gjerne ha beskjed

Denne uka kom det endelig mer snø og vi fikk vært flere turer i akebakken. Balansen får utfordret seg når akemattene brukes som

uke

Fredagsdisco

•

I uke 9 og 10 får vi en student fra
Barnehagelærerstudiet i Drammen!

