HARELABBEN
Uke 17
Mandag 26. april
BARNEHAGEN

Tirsdag 27. april

Onsdag 28.april

BARNEHAGEN

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN

Vi feirer at Sigurd har
blitt storebror!

Lesestund ute om det blir
fint vær.

Vi deler gruppen.
Fokus på fugl og troll.

Vi koser oss med muffins!

Vi leser boken om «Larven
aldrimett».

Varmmat: Kylling wrap
(Husk tallerken m/navn).

Torsdag 29. april

Fredag 30. april

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN
Fuglesamling. Hva spiser fugler? Hva slags
lyder lager dem? Hvordan kjennes de ut?
Vi går også igjennom barnas personlige fugl.
Vi lager troll av steinene vi samlet før påske.

Evaluering av forrige uke:
Forrige uke starten vi uken med grupper. De små har oppholdt seg på Furutoppen og blitt så flinke til å
gå opp hit. De har øvd seg på å hoppe og lagd is av pinner og kongler. Det har også blitt mye sang og spilt
ukulele i skogen. De eldste var på oppdagelsesferd i Tusseskogen og de oppdaget mye hestehov,
fuglebæsj, hestebæsj og en bekk. De fant også et hemmelig rom under en gran og hadde fin rollelek her.
På tirsdagen ble det tur til Sandstranda. Mye fin lek med den myke sanden og mer rollelek. Vi ser at de
eldste stadig utvikler denne leken. På mandagen og tirsdagen var det skikkelig sommervær, så vi tok
fruktmåltiden ute. Dette syntes flere av barna og de voksne var så deilig. På onsdagen ble det mye
sykling og dette har blitt skikkelig populært i barnegruppen. Flere sykler dagen lang. Vi har også hatt
samling om fargene «Rød, grønn, gul og blå». Barna får virkelig øvd seg på disse fargene. I tillegg
gjennomførte vi brannøvelsen og dette gikk kjempefint. Ingen redde barn, og de var så flinke til å
samles ved parkeringen med resten av barnehagen. Noen ble nok litt skuffet over at Bjørnis ikke dukket
opp. Vi avsluttet uken med å lage klinkekulemaleri med fokus på vår. Tusen takk for en fin uke!

Informasjon og beskjeder:
•

Minner om fotografering
tirsdag 4 mai.

•

Husk å ta på solkrem før barna
kommer i barnehagen. Vi
ettersmører i løpet av dagen.

