
  RÅDYRS TIEN  

Mandag 23/8 Tirsdag 24/8 Onsdag 25/8 Torsdag 26/8 Fredag 27/8 

Base: lavvo   Varmmat onsdag: Havregrøt 

Røde fjær og Hiawata  

Vi drar på 

epleslang hos 

Caroline! 

Storefot  

Vi lager storefotmerker 

til sekken! 

Røde fjær og Hiawata 

Vi leser vennebok om 

Kanin og hare 

Storefot 

Vi drar på 

epleslang hos 

Caroline! 

Storefot 

baker eplekake i mathytta 

og lager havregrøt til 

lunsj! 

Røde fjær og 

Hiawata: 

Blåbærtur 

Røde fjær og Hiawata 

I dag er det vår 

tur til å bake 

eplekake i mathytta! 

Vi måler og veier, og 

smaker       

12.00: ped.ledermøte 

 

Siste dag i lavvoen for 

denne gang. Vi rydder oss 

ut og gjør klart til neste 

gruppe! 

 

Uke 34 

Uka som gikk: Endelig over på grønt nivå, og vi kunne leke i hele barnehagen igjen! «kan vi klemme igjen nå?» 

spurte en røde fjær en voksen på en annen avdeling.. Gleden var stor over å kunne leke med bestevennen på 

Revehiet. Onsdag var det krepselag for storefot, og vi andre fikk også være med å se på krepsen og til å med få holde 

den! Noen likte best å holde etter at krepsen var kokt.. På torsdag dro vi på båttur, og vi skulle undersøke livet i 

fjorden. I stedet ble det livet PÅ fjorden, da vi møtte på både Knut Emil og noen nysgjerrige sultne måker. Etter 

ferien har vi to hareunger flyttet inn ved barnehagen. Dette er spennende, da de kommer såpass nærme til at vi kan 

følge med på de       Vi har jobbet med hvordan vi tilnærmer oss dyr på en rolig måte, for det er litt vanskelig å ikke 

løpe etter når harene løper.. Fredag ble det rullende fredagsdisco, da discogjengen putta høytaleren i en dukkevogn! 

En gjenganger på høytaleren denne uka er den nye BliMe sangen!  

Viktige datoer! 

- 1/9: Foreldremøte for Rådyrstien kl. 

18 - 20 

- 14/9: Felles maxi-/storefotmøte mer 

info kommer.  

-  Husk! Lås opp og igjen sykler 

- Merk alt av klær og utstyr! 


