
               RÅDYRSTIEN 

Mandag 17.08 Tirsdag 18.08 Onsdag 19.08 Torsdag 20.08 Fredag 21.08 

 Grupper. 
I dag får alle utdelt 

fuglemerkene til sekken!       
Vi lærer oss navnet på fuglen 

vår og hvordan den ser ut. 

Livet i fjorden 
Vi går til Sandstranda! 

Vi ser etter fisk 
Klarer vi å se forskjell på de 

små fiskene vi fanger? 
Abbor, ørekyte, brasme, 

gjedde? 

 

Storefot: 
Vi lager Storefotmerker til 

sekken! 
 
 
 

Røde fjær og Hiawata: 
Vi blir bedre kjent med fuglen 
vår. Husker vi hva den heter 

og hvordan den ser ut? 

Livet i fjorden 
 

Hva spiser fiskene i fjorden? 
Vi finner mat til fiskene i akvariet og leker 

«Gjedda kommer». 
 

Lunsj: 
Husk egen tallerken og 

bestikk i en pose! 
(fint å ha med en brødskive til 

fruktmåltidet  

Uke 34 

Informasjon og Beskjeder 

• Frokost 7.15 – 8.00: For de som ønsker. Ute 

bak barnehagen eller i lavvo. 

• Grønne nett skal brukes til å ta med 

skittent/vått tøy hjem. Viktig at disse er med 

hver  

• For å opprettholde god håndhygiene må 

barna til enhver tid ha kortklipte negler! Vi 

ønsker ikke at de har på seg armbånd. 

 

Uka som gikk: Vi startet uka med en tur til furutoppen.  Wilhelm og Ava hadde sin første dag på Rådyrstien og det ble både 

Blåbærplukking og mye rollelek blant annet rundt den lille hytta/butikken. Vi samlet oss i gruppene våre (Røde fjær, Storefot og 

Hiawata) og trakk fugler. Den fuglen de trakk skal være «deres» gjennom hele barnehageåret       På denne måten vil vi bli ekstra 

godt kjent med mange av fuglene i nærområdet gjennom hele året. Da vi kom tilbake til barnehagen hadde Revene fiska ei diger 

gjedde som vi fikk se nærmere på og være med å sløye. 

Tirsdag dro vi på båttur. Planen var egentlig å gå i land på Storøya for å bade, men vi fikk ikke lagt til med båten på grunn av alle 

krepsetegnene som lå rundt øya. Denne uka startet jo nemlig krepsinga! Vi spiste lunsjen vår i båten, og dro til Rytteraker og badet 

der. Onsdag skulle vi egentlig ha laget storefotmerker og blitt bedre kjent med fuglene våre, men det fikk vi dessverre ikke gjort. Vi 

prøver igjen neste uke! Les mer om uka vår og se bildene i artikkel på barnehagens hjemmeside!  

 
 

 


