ELGTRÅKKET
Uke 25
Mandag 21.juni
Tirsdag 22.juni
BARNEHAGEN
Vi går på blomster-jakt
Kan vi navn på blomstene vi
finner??

Onsdag 23.juni
TROLLHAUGEN (hvis det
ikke er for mye mygg!)
Kan vi lære flere navn på
trær??
Lunsj=brødmat

Torsdag 24.juni
BÅTTUR

Fredag 25.juni
BARNEHAGEN

Vi drar for å undersøke
stein!!

Lek og fredagsdans og
sang

Vi hadde en flott opplevelse da Storefot og noen flere sang «Smitte deg med glede» for alle oss andre – det var fint og
veldig hyggelig
Sangen er fra MGPjr 2021! Ei jente sang helt alene fra voksen MGP! Det var tøft og modig gjort!!

Evaluering: Først av alt var det godt å få igjen Storefot-jentene! De selv kunne nok
tenkt seg å være flere uker sammen med de andre storefotene, heldigvis for
det

INFORMASJON:
•

Ellers startet uka på Sælabonn – dere har vel lest i dagboka om alt vi fant i

vannet?? Vi byttet båtdag med Ekorn, så sa ble det ikke båttur på oss fordi det rett

Hvis det ikke regner tar vi frokost ute på benken.
•

og slett blåste altfor mye på fjorden på mandagen, dessverre. Une har tatt spikkeoppdraget helt alvorlig, alle har fått øvd seg og alle har fått grundig og kyndig
opplæring i de tre spikkereglene! Boka om «Snapper» har også alle fått begynt å

Vi takker Une for besøket og aktiviteter, nå har hun også fått øvd seg litt på storavdeling

Husk å smøre barna med solkrem før de kommer om
morgenen. Vi smører mer etter lunsj.

•

Mye mygg her nå! Lurt med tynn bukse og tynn lang
trøye/genser, så slipper vi noen stikk. Vi tar på

lese nå. Litt sykling og fotball, lek og fallskjerm fikk vi også oppleve i uka som gikk.
Fredag ville allel male og det ble til en liten utstilling rett ved knaggrekka

Nå har vi base i barnehagen og uteområde ved LAVVO’n.

myggspray/flåttspray utenpå klær.
•

Fortsatt kan ingen foreldre gå inn!

•

Barn som evt tar dager fri i sommer: husk å føre det inn
i Visma – takk

