HARELABBEN
Uke 9
Mandag 1. mars

Tirsdag 2. mars

Onsdag 3. mars

Torsdag 4. mars

Fredag 5. mars

BARNEHAGEN

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

Mandag og tirsdag skal vi lage hvert vårt troll!
Vi skal ut på jakt etter steiner og andre materialer i
naturen for å lage hvert vårt unike troll. Barna vil få
male, dekorere, pynte og lage sitt eget lille eller
store troll.

Varmmat; Laks med
pasta og pesto (husk skål
og bestikk)

Vi finner veien opp til basen vår i skogen, tar med
oss sekk og niste og blir her til etter sovetid

Troll er et tema som fortsatt er like aktuelt som det
var da vi startet opp i høst. Barna viser stadig mye
interesse for eventyret «Bukkene Bruse», sangen
«Troll» og rollelek der de får leke at trollet kommer
og vi må gjemme oss. Vi fortsetter med det
spennende temaet også nå fremover

Mulig vi deler gruppen og går flere turer. Vi
utforsker skogen og ser etter vårtegn. Hva har
skjedd med snøen? Temperaturen?
Samling om fargen grønn

Evaluering: Denne uken har det skjedd mye forskjellig. Mandag delte vi gruppen, der den
ene endelig fikk gått til Furutoppen, mens den andre fikk male og være kreative. Barna har
sammen malt så fine bilder som nå henger på veggen vår inne
Det har også blitt mye
varmere og det har derfor vært veldig vått og mye vann i barnehagen. Det å få leke med
vann slår aldri feil! Vi har også vært en tur på fotballbanen og utfoldet oss motorisk. Vi har
sparket ball, løpt, danset, rullet, lekt dinosaurer og krabbet på kunstgresset. Torsdag ble
det en flott tur til Ulvestøtta for den ene gruppen, mens den andre fikk se på kyllingene
som akkurat har klekket og besøkt gjedda i akvariet. Fredag ble det tur til Tusseskogen i
magisk vær, og feiring av Mille sin 2-årsdag som er på lørdag! God helg alle sammen

Vi undrer oss sammen

Informasjon og beskjeder:
•
•

•

Husk å ha to sett med regntøy i
barnehagen
Husk å sjekk sekken for
skiftetøy nå som vi kommer til
å være mer i skogen.
Varmmat på onsdag: Laks med
pasta og pesto

