RÅDYRSTIEN
Uke 35
Mandag 26. august
Solplassen

Tirsdag 27. august
Båttur

Vi begynner med ukas
høvding! Høvdingen
hjelper litt ekstra til med
praktiske gjøremål, er
tellemester på tur, og
får gå først på rekka ut i
skogen

Vi ser etter fuglene våre
på fjorden? Hvem sine
fugler ser vi på turen?
Kanskje vi til og med får
ehøre dem?

Ukens Høvding er Filippa! 😊

Storefot:
Forbereder tirsdagens lunsj
før vi går etter de andre til
Solplassen!

Lunsj:
Laks og grønnsaker

Onsdag 28. august
Solplassen

Torsdag 29. august
Solplassen

«Hugga, bugga, huttentua! Vi er de tøffeste i skogen
HEI!!»
Trollsang og syltetøylaging gikk
igjen i både lek, aktiviteter og
samtaler blant barna i uka som
gikk. Denne uken fortsetter vi
derfor med det, og lager
Trollkrem av tyttebær!
Kanskje vi finner noe i skogen
som vi kan lage troll av også?

Evaluering: En fin uke er nå over. På mandag reiste vi på båttur til en «hemmelig øy». Her fant både Hiawata,

Røde fjær og Storefot hver sin nye fugl. Neste dag fikk Rådyrene øve på sin finmotorikk. Det ved å klippe til og
laminere den fuglen som de selv fant dagen før. Denne dagen spiste vi varmmat i lavvoen. Her hadde det vært ei
trollkjerring som laget havregrøt til oss. Hun kom til og med innom på besøk for å synge en sang! Rådyrbarna
synes hun var litt merkelig, men sang gladelig med. De tre siste dagene var vi på Trollhaugen. Her ble vi bedre
kjent med fuglene våre. Hva de heter, hvordan de ser ut og hvordan de høres ut. Vi voksne Rådyrstien ser at det
ikke bare er fugler og fuglelyder som er av stor interesse. Mye av frileken på Trollhaugen har bestått av trollsang
og bærplukking. Det har også oppstått nye vennskap. Både store og små har brukt god tid til å bli bedre kjent med
de nye barna på avdelingen. Denne uken har vi base på Solplassen. Vi lytter til barnas interesser og velger dermed
å fokusere nærmere på nettopp fugler, trollsang og bærplukking. Vi gleder oss til en ny uke med nye og
spennende opplevelser.

Fredag 30. august
Barnehagen
I dag markerer vi Berit
sin siste dag på jobb i
Naturbarnehagen, og
Maria sin siste dag på
Rådyrstien, tusen takk
for fine august uker
sammen med deg Maria!

Lunsj:
Pølser
Informasjon og beskjeder:
• Neste uke har vi base på Solplassen
o Frokost på kjøkkenet 07.15 – 08.00
• Foreldremøte 5. september kl. 18!
• Storefot: 10. september: felles
foreldremøte for storefot på SOS kl.
18.30.
• Maria sin siste dag på Rådyrstien fredag
30. august. Marthe tilbake på jobb mandag
2. september.
• Dersom noen har epler, bær e.l. i hagen, som
dere ikke skal bruke, tar vi gjerne imot!

