
HARELABBEN 
 

Mandag 15. mars Tirsdag 16. mars Onsdag 17. mars Torsdag 18. mars Fredag 19. mars 
 

FURUTOPPEN 
 

Vi deler gruppen, en tar turen til Furutoppen, mens 

den andre finner på noe kreativt i barnehagen eller 

drar på oppdagelsestur i nærområdet.  
 
 
 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Varmmat: Pizza 

(Husk fat)  

 

 

  

 

Vi starter en 

påskeaktivitet 

 

BARNEHAGEN 

 

Samling om fargen gul 

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Fredagsdisco 

 

Samling om vennskap, og 

røde og grønne tanker 

 

 

 

Evaluering: Denne uken startet med strålende vær. Mandag tok vi turen til 

fotballbanen. Her løp vi rundt, sparket ball og lekte oss i solen. Senere hadde 

Katherine samling om fargen grønn, og vi fikk smake kiwi       Tirsdag 9. mars 

markerte vi barnehagedagen. Temaet var: «Små steg for kloden». Vi tok med oss en 

søppelpose og hansker og gikk en lang tur. På veien plukket vi med oss det søppelet vi 

fant. Barna var så flinke til å se hvor det lå søppel og veldig opptatte av å ta det opp. 

Vi var alle enige om at søppel ikke hører hjemme i naturen eller på bakken. Det 

snakket vi om underveis. Onsdag tok vi turen opp til Furutoppen og her lagde Heideh 

pytt i panne på bålet. Nam! Torsdag ble vi i barnehagen. Det hadde snødd så mye i 

løpet av natten, at det bare måtte lages en snømann. Ikke nok med det, men Heideh 

lagde også en seng av snø til barna. Fredag gikk vi opp i skogen igjen, og planen var 

egentlig hinderløype. Isteden kom Didrik opp med traktor og ved, så dagen gikk til 

stabling og lek       

 

  

Informasjon og beskjeder: 
 

• Nå er det veldig vått i barnehagen 

så pass på at dere har to sett med 

regntøy i barnehagen. Dere som har 

foret regntøy tar gjerne med det 

      

 

• Minner om at åpningstiden til 

barnehagen er fra 07.15-16.30. Vi 

skal kunne låse døren 16.30 så pass 

på at dere beregner god nok tid.  

Uke 11 


