
HARELABBEN 
 

Mandag 21. juni Tirsdag 22. juni Onsdag 23. juni Torsdag 24. juni Fredag 25. juni 

BARNEHAGEN 

 

Lek og moro med Revehiet i barnehagen! 

 

Vi tar frem barnehagesyklene! Kanskje vi 

tar en tur til fotballbanen også!  

 

 

BARNEHAGEN/FURUTOPPEN 

 

Olav, Oliwier, Edvard og 

Charlotte blir med 

revene på båttur. 

 

Resten av haregjengen går til 

Furutoppen og kikker i fuglekassene.  

 

Lunsj: Brødmat  

BARNEHAGEN/FURUTOPPEN 

 

Revene går til Trollhaugen og 

resten av harebarna prøver 

seg en tur til Furutoppen. Vi 

tar med luper og undersøker 

insektene.  

 

 

BÅTTUR 

 

HIPP HURRA FOR SNORRE 

SOM FYLLER 2 ÅR PÅ 

LØRDAG!  

 

 

 

Resten av haregjengen drar 

på båttur.  

 Evaluering av forrige uke:  

Forrige uke starten vi med litt endringer i planene. Pga. sykdom og dårlig vær, bestemte vi oss for 

å avlyse båtturen vår. Det ble i stedet mye moro med barnehagesyklene! Barna syntes det er 

ordentlig stas å sykle på disse og ha passasjerer. De sykler runde etter runde og blir sjeldent lei. 

Morsomt å se hvordan alle barna har utviklet seg motorisk på dette området, både i forhold til 

balanse, utholdenhet, koordinasjon og romorientering. I sandkassen er det blitt lagd mye 

forskjellig og de eldste både baker og pynter med blomster. I løpet av uken har det også vært 

ekstra fokus på insekter. Vi har observert både edderkopp, masse mygg, humle og maur i 

barnehagen. De barna som ikke sover, har tatt turen til Tusseskogen og tatt med luper for å 

undersøke insektene på nærmere hold. I tillegg har vi hatt høytlesning om «Larven aldrimett». På 

onsdagen hadde vi sangsamling om rollefigurene fra eventyret om «Den lille røde høna». På 

ettermiddagen på torsdagen ble det litt vannlek med Jonas. Dette syntes barna på Harelabben er 

så gøy! På fredagen avsluttet vi uken med sykkeltur for de eldste og bursdagsfeiring av Leah som 

fylte 3 år! Vi storkoste oss med is og håper Leah hadde en fin dag! Tusen takk for en fin uke!       

Uke 25 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Denne uken skal vi samarbeide med 

Revehiet slik at Olav, Oliwier, Charlotte 

og Edvard blir enda bedre kjent med 

voksne og barn. Basen blir fortsatt på 

fremsiden.  
 

• På grunn av mye mygg i skogen, kommer 

vi til å vurdere underveis om vi har base 

her eller i barnehagen.  
 

• Husk å rydde sykler i vognskuret når 

dere henter barna!  

 


