RÅDYRSTIEN
Uke 37
Mandag 9. september
Solplassen/Kleivklyveren

Tirsdag 10. september
Solplassen

Onsdag 11. september
Bjørnehuletur/Barnehagen

Torsdag 12. september
Båttur

Fredag 13. september
Solplassen

Høsten har starta og vi begynner å forberede plassene til vinter. I løpet av de neste ukene venter vi en ny ladning med ved. Dette innebærer
at vi må gjøre klart til veden kommer slik at vi kan stable den der den skal være. Vi lager oss et tankekart om hva høsten er. Dette
tankekartet vil vi ha med oss og sette på bilder utover høsten, etter hvert som vi opplever høsten. Vi går til treet «vårt» og tar bilde. Ser vi
forskjell allerede? Trollene er fortsatt med oss i lek og sanger, så vi fortsetter denne uken med å lage troll, synge om troll, og lese bøker om
Tambar som er et troll!
Storefot
Storefot
Vi feirer
Vi reiser på tur med Gjedda!
Kleivklyvern. Vi går fra SOS,
Vår siste dag på Solplassen
Aksel 3 år!
opp til kleivstua og videre til
Bjørnehuletur. Vi kjører buss
for denne gang. Vi rydder
Kongens utsikt.
til Sollihøgda.
oss ut og gjør klart til neste
Oppmøte i barnehagen
Natursti til bjørnehulen og
gruppe.
senest 9.00. Husk gode sko
tilbake.
og bevegelige klær! Drikke
Lunsj: wok
flaske i sekken!
Lunsj: Suppe
Evaluering: Vi startet uka med utendørs konsert på mandag morgen. Deretter var det tid for syltetøylaging i lavvoen. Det skulle vi nemlig ha
som pålegg dagen etter. På tirsdag lagde vi scones på bålet, og det må vi gjøre igjen! Barna så ut til å være veldig glad i disse bålstekte
sconesene, spesielt med hjemmelaget eplesyltetøy på! Onsdag var det grupper på tvers. Torsdag etter lunsj gikk vi i en tur i skogen for å
lete etter et tre vi kan følge gjennom året, og endringene i årstidene. Valget falt på ei lita Rogn som er et løvtre. Vi pyntet treet med et
bånd slik at vi skal kjenne henne igjen, og kanskje vi kan se til våren om båndet sitter litt annerledes?? Vi stemte over navn: Rognhild eller
Ragnar? Valget falt på Rognhild. Fredag gikk turen til Solplassen. Storefot gikk i forveien for å fyre opp bålet og forberede pyttipanne.
Røde fjær og Hiawata gikk bortom Rognhild på veien ut. hun så ganske lik ut som dagen før syntes de. Vi får besøke Rognhild igjen neste uke.
Vi hørte fuglelyder, ekorn(?)lyder og undret oss over hvem som hadde laget mange fine hus bortover mellom planter og buskas. Det så
nesten ut som et teppe bortover skogen.. Det må ha tatt lang tid.. Er det trollet som har bor der? Kanskje Tambar? Eller var det
edderkopper? På solplassen ble det lek, fredagsdisco, lunsj og besøk til Revehiene rundt solplassen. Vi hadde nemlig igjen litt god mat som vi
tenkte revene kunne få

Informasjon og beskjeder:
•
Neste uke har vi base på
Solplassen
o Frokost på
kjøkkenet 07.15 –
08.00
•
Storefot: 10. september:
felles foreldremøte for
storefot på SOS kl. 18.30.
•
Dersom noen har epler, bær
e.l. i hagen, som dere ikke
skal bruke, tar vi gjerne
imot!

