
HARELABBEN 
 

Mandag 08. februar Tirsdag 09. februar Onsdag 10. februar Torsdag 11. februar Fredag 12. februar 

BARNEHAGEN 

 

Vi gjør et lite iseksperiment!  

Hva skjer med vannet og 

lekene i kassen når det ligger 

ute en natt i kulden?  

 

 

 

BARNEHAGEN 

  

Vi sjekker kassen og 

undrer oss over hva som 

har skjedd med vannet 

og lekene. 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og 

gjør t-skjortene 

våre ferdige.  

 

Varmmat: Pasta bolognese! 
(Husk skål og bestikk i en pose m/navn). 

BARNEHAGEN 

 

Vi blander vann og maling og 

putter det i ketchupflasker. 

Vi gjør snøen fargerik! 

 

Katherine og Marie på 

ledermøte kl. 12.00-13.30. 

BARNEHAGEN 

 

Vi fortsetter å bli kjent 

med eventyret om 

«Skinnvotten». 

 
Evaluering av forrige uke:  

Forrige uke hadde vi nok en rolig start på uken. Det har fortsatt gått mye omgangssyke på 

avdelingen, men alle de ansatte er tilbake. Hege har tatt med flere leker til barnas store 

glede! Flere kjøretøy, dyr og dinosaurer! Så gøy med noe nytt!  Vi har fortsatt og malt på t-

skjortene våre og barna syntes det er ordentlig stas å få kunne velge dyr og farge. De sitter 

lenge å konsentrer seg om det de gjør. Alltid gøy å kunne uttrykke seg gjennom forming. 

Dette er veldig bra for både språket og finmotorikken til barna. Vi har også hatt ekstra 

fokus på samene og markert samefolkets dag (som var lørdag 6. februar) gjennom hele uken. 

Marie har introdusert et samisk eventyr for barnegruppen om kråka og reven. Videre har 

barna sett bilder av det samiske flagget, nasjonaldrakten og reinsdyr. I tillegg har de fått 

kjenne på reinsdyrskinn. De har også hørt på joik og smakt på samisk mat. Det er viktig for 

barna å lære gjennom sansene sine, og det har vi jo gjort på Harelabben! Det virker som om 

dette har vært en veldig spennende uke for barna.  

Tusen takk for en fin uke!       

Uke 6 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Det er fortsatt spådd veldig kaldt fremover 

og vi kommer derfor til å ta noen turer 

spontant i skogen de dagene som tillater 

dette.  

 

• I uke 9 så har skolene vinterferie. Gi oss 

beskjed eller før inn fravær på Visma om 

barna skal ha fri       

 


