
HARELABBEN 
 

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

BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen. Den ene går 

på tur i skogen. Hva fanger 

barnas interesse og kanskje vi 

finner noen spor?  

 

Den andre gruppen 

lager karnevals-pynt! 

BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen. Den 

ene går på tur til 

Furutoppen for å mate 

fuglene. Den andre 

gruppen fortsetter å 

lage karnevals-pynt!  

BARNEHAGEN 

 

KARNEVAL! 

Vi kler oss ut i våre selvlagde 

kostymer. Vi har samling om 

dyrene i skogen, hører på 

musikk og har full fest!  

 

Varmmat: Pølser! 

BARNEHAGEN 

 

Vi har lekegrupper! Vi 

fordeler barna i ulike 

rom med hver sine 

voksne og har fokus på 

språk!   

 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi hører eventyret om 

Skinnvotten og synger 

om dyrene! 

 

 
Evaluering av forrige uke:  

Forrige uke startet vi opp med et lite vanneksperiment! Barna fikk velge seg et leketøy de 

selv ønsket å putte i kassen med vann. Her fikk vi også en fin samtale om hvilke av lekene som 

flyter og hvilke som synker. Hva skjer med lekene og vannet over natten? Det fikk vi raskt 

svar på. Det hadde jo fyst, og ingen fikk tak i lekene sine. Hmm, hva måtte vi gjøre da? Jo, 

da lot vi kassen stå inne på avdelingen en natt til. Kanskje det smeltet igjen? Det var mange 

glade barn på onsdagen som fikk plukket lekene ut fra vannet igjen. Dette forsøket var en fin 

måte å fremheve barnas undring og eksperimentering i fellesskap. I tillegg lærer de mye om 

vannets egenskaper og hvilke prosesser det har vært igjennom. På onsdagen lagde vi også 

ferdig kostymene våre til karnevalet. Så mye skaperglede og det er morsomt å se hvor mye 

barna gleder seg til å bruke disse! Nå er det ikke lenge til! Pasta bolognesen falt også veldig i 

smak! På torsdagen var det for kaldt så da fikk vi dessverre ikke gått ut for å male snøen. 

Dette kan vi ta igjen! I stedet hadde vi lekegrupper. Vi avsluttet uken med eventyret om 

«Skinnvotten». Tusen takk for en fin uke!       

Uke 7 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Minner om at vi fortsatt er på «GULT 

NIVÅ». Husk å holde avstand, maks 3 

foreldre i garderoben, at dere er raske med 

levering og henting,  og at søsken ikke skal 

innenfor gjerdet.  

 

• Husk å gi oss beskjed eller føre inn fravær 

på Visma om barna skal ha fri i vinterferien 

(uke 9)       

 

 


