
  RÅDYRS TIEN 

Mandag 8. mars Tirsdag 9. mars Onsdag 10. mars Torsdag 11. mars Fredag 12. mars 

Base: Trollhaugen Høvding: Jenny/kattugle 
Storefot:  

Vi ser film: villmarksbarna 
på rypejakt.  Ann Kristin 
forteller og viser frem       

 
Røde fjær og Hiawata: Vi 

utforsker trollhaugen igjen! 

STOREFOT skal ha et ukesprosjekt om jakt og jaktbare fugler. Vi har et fokus på at det handler om å høste. I løpet av 

uka skal de få kjennskap til ryper og andre fugler som er vanlige å jakte på. Barna har vist stor interesse for spikking 

den siste tiden, så de skal få spikke sin egen hagle og lære mer om hvordan man oppfører seg med et jaktvåpen. Vi 

legger opp til gode samtaler og undringer rundt temaet og svarer på spørsmål som dukker opp. 

Denne uken vil vi også ha et ekstra fokus på bærekraft, noe som passer godt overens med å høste av naturen.   
Røde fjær og Hiawata skal også få spikke denne uka       

Vi feirer Ada som fyller 

6 år 13. mars! HURRA! 

 Barnehagedagen «Små steg for kloden» Varmmat: Pyttipanne (ped. leder møte 12 – 13.30)  

Uke 10 

Uka som gikk: uka startet med bursdagsfeiring av Lovinda som fyllte 4 år! HURRA! Den ble feiret med oppdagelsesferd til 

fjorden, og popcorn på furutoppen. Tirsdag fikk vi låne solplassen og fikk klatret for første gang i går! De fleste turte å 

utfordre seg selv, og fikk oppleve stor mestring og glede! Vi fortsetter å klatre utover våren når vi har solplassen.  

Onsdag hadde hiawata lekegruppe i barnehagen, mens Røde fjær og Storefot gikk til trollhaugen før lunsj for å sjekke om 

det går an å være der til uka eller om det er for mye is. Det var veldig glatt, så vi håper det smelter litt før vi skal dit neste 

uke. På veien fant vi masse spor og sportegn: reve-, rådyr- og harebæsj, rådyrspor, spor etter ekorn som hadde gravd etter 

mat, og gjemt nøtter. Vi kom over restene etter et fuglemåltid en rev hadde hatt, og fikk undret oss litt over om reven var 

slem eller ikke som spiste fuglen.. Barna var veldig interesserte i spor og sportegnene vi fant, så etter hvert måtte vi avbryte 

sporjakten å gå tilbake til et deilig å laksemåltid med pesto-pasta! Vi har blitt kjent med studenten Ann Kristin og ser frem 

til neste uke med flere spennende aktiviteter hun har på lur! 

  

Informasjon og beskjeder:  

- Vi bytter base til 

trollhaugen.Frokost spises i 

garderoben. 

- Uke 11: storefotsamtaler – overgang 

barnehage/skole 

- Klær etter vær + skift i hylle og sekk! 

o Vårjakke/skalljakke 

o Regntøy og regnvotter 

o Tynnere lue og hals/buff 


