ELGTRÅKKET
Uke 9
Mandag 1.mars
TROLLHAUGEN
Hva er bærekraftig
utvikling??
Ta gjerne med fuglemat!!

Tirsdag 2.mars
TROLLHAUGEN
Jorda vår er dekket av
mye vann/hav. Hvem bor
i havet?

Onsdag 3.mars
TROLLHAUGEN

Torsdag 4.mars
TROLLHAUGEN

Fredag 5.mars
TROLLHAUGEN

Hva gjør humler og bier
med jorda vår??
Og noen hjelper til med å
rense fuglekasser
Lunsj: pasta med pesto –
husk skål og skje/gaffel

Nest siste dag på
Trollhaugen for denne
gang, så vi rydder og fyller
opp med ved ute og inne i
teltet. Kan vi lage noe
godt på bålet??

Grønne tanker og
fredagssang
Og alle hjelper til med å
holde orden/rydde på
plassen, for de som
kommer etter oss…

Denne uken: Fokus på natur og miljø – det er akkurat det som er tema for årets nasjonale BARNEHAGEDAG 9.MARS! Vi
skal ha samlinger om de store spørsmålene; bærekraftig utvikling og hvordan tar vi vare på jorda vår?? Hva skjer med
havet når det blir for mye søppel/plast der? Hvem lever i havet?? Hva er bra med humler og bier??
INFORMASJON:

Evaluering: uka ble ikke helt som planlagt denne gangen - lite snø, og voksne som var borte. Vi
er litt forsiktige med å gå til Trollhaugen om dagen fordi det er så glatt. Bakken heller jo

•

Ta en ekstra kikk/rydd opp i skiftetøy i sekken og

nedover! Vi er redd for ulykker på isen, rett og slett, men vi prøver å strø også…en regelleik fikk

på hylla – joda vi maser om tøy fordi det legger

vi til. Onsdag spiste vi tomatsuppe i mathytte og vi lekte på Furutoppen både onsdag og

grunnlag for gode HELE dager ute i all slags

torsdag. Vi har snakket om den nye roboten/roveren som har blitt sendt opp til planeten MARS
– «Perseverence». Det er gøy for oss som er så interessert i planeter, det har blitt mange

vær
•

MINNER OGSÅ OM Å HOLDE AVSTAND I

spørsmål å tanke på om denne roboten og Mars😊 Vi har feiret bursdag som seg hør og bør!

GARDEROBEN I LEVERING/HENTING – MAX 3

Andre 5-åringen i år som har telt ned fra mandag og sikkert lenger enn det😊 Også har vi fått 6

FORELDRE INNE SAMTIDIG!!

kyllinger!! Nå må vi stelle og passe litt ekstra på de. Lurer på om de får fine navn etter hvert😊

•

God vinterfri denne uken til dere som tar det!

