
               ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 31.august Tirsdag 1.september Onsdag 2.september Torsdag 3.september Fredag 4.september 

SOLPLASSEN 
Tre grupper etter lunsj – 
husker vi hvordan loven til 
politimester Bastian er?? 
 

 
 

UT PÅ TUR… 
Storefot går Kleivklyver’n 
helt opp videre til Kongens 

utsikt       
 
Røde fjær og Hiawata går 
til Bye gård og hilser på de 
tre små grisene. Ole, Dole, 
Doff?? 

SYKKELTUR/SOLPLASSSEN 
Storefotgruppe: sykkeltur i 
nærmiljøet. 
 
Røde fjær og hiawata: 
jobber med ved hvis den 
har kommet til Solplassen. 
Hvis ikke, tegner vi 
bordbrikker, eller vi gjør 

begge deler       
 
 

SÆLABONN 
Etter ledermøte og lunsj: 
Vi tar på vester og tar med 
bøtter og hover for å se 
om vi kan fange og 
undersøke dyr i vann… 
 
«Lønsj»: fiskekake i 
pitabrød. Husk tallerken 
m/navn 
Ledermøte: 9-10.30 

SOLPLASSEN 
Tre grupper - Vi sykler tre 
ulike veier/stier til 
Solplassen. Husk sykkel og 
hjelm!  
 
 
Noen tegner videre på 
bordbrikker, vedstabling 
og aktivitet med garn. 

Evaluering: Solplassen er super til all slags bevegelse-og klatrelek! 

Alle vil gjerne vise frem det de øver på – da blir vi enda bedre og 

sterkere i kroppen vår. God sykkeltur frem og tilbake gjør også 

susen for fysikken       Hullene ved sandkassa var det noen andre 

som jobbet med – tusen takk! Storefot har snakket om 

Kleivklyver’n og fått storefotmerker til å sette på sekken! «Bytte 

tre» og hvite laken er lek, aktivitet og læring, styrt av voksne. Bra 

å øve seg på følge regler i lek også…Uken avsluttet vi med busstur 

til byen og båttur ned Storelva. En lang, men forhåpentligvis 

spennende og minnerik tur      Takk for fin uke og god helg til alle!  

Uke 36 

INFORMASJON TIL  STOREFOT ANG. 

KLEIVKLYVER’N: 

• Oppmøte tirsdag er senest 8.45!  

• Vi tar buss fra barnehagen og t/r Sundvollen.  

• Klær etter vær!  

• Sekk med vannflaske – ikke noe annet drikke 

denne dagen! 

• Vi ordner lunsj – så ikke noe annen matpakke 

denne dagen! (kan evt legge matboks i det grønne 

nettet, men maten skal ikke være med på tur) 

Båtdag 

denne 

uken har 

vi gitt 

bort til 

Rådyr – vi 

vil dele 

med 

andre      


