
  RÅDYRS TIEN 

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

Base: Trollhaugen Høvding: Jenny/kattugle 
Storefot:  

ABC – plakaten 
 

Røde fjær og Hiawata: 
Vi tar bilde av Rognhild 

og henger opp i 
garderoben. 

Denne uka begynner vi med påskeaktiviteter! 
Fint om alle kan ta med seg en tom 

melkekartong (evt. tomt yoghurtbeger). 
Jenny fikk ikke vært høvding forrige uke, så ukas 

høvdingfugl blir kattugle.  

Fredagsdisco  

og regellek:  

«Apeland» Tema fugler 

  Varmmat: ostesmørbrød   

Uke 11 

Uka som gikk: Mandag og tirsdag gikk vi til stranda. På trollhaugen var det veldig glatt, så når sola varmer og vi ikke trenger et telt å spise i, er det 

bedre å gå til sandstranda       På stranda har vi tegnet i sanda, lekt forskjellig rollelek, spikka, bygd hytter m.m. Tirsdag var det barnehagedagen med 

tema: «Små steg for kloden» - I hverdagen vår på rådyrstien får vi daglige opplevelser i naturen i nærområdet vårt og blir kjent med hva som lever i 

skogen: planter, trær, dyr og insekter.. «Det du blir glad i, tar du vare på», sier pedagogisk leder og foredragsholder Ståle Skagen. Vi får kjennskap til 

livet i naturen f.eks. ved å betrakte og undre oss over hvem denne edderkoppen eller marihøna som titter frem om våren er, hva spiser den? Hvor 

bor den? og hvor er den på vei? Det samme med fuglene vi ser og lytter etter på vår vei, og renser kassene til om våren. Vi lærer oss å være forsiktig 

og ta vare på dem. Vi håper og ønsker at barna skal ta vare på naturen også i tiden fremover       Snøen meldte sin ankomst igjen, til stor glede for 

barna i barnehagen. Snømennene dukket opp igjen og det var gøy å kaste snøballer! Fredag feiret vi Ada sin 6 års dag! Hurra! Vi fikk også hilst på 

kyllingene som har klekket frem på ekornstubben før de reiste videre til sitt nye hjem i dag. Storefot har hatt et prosjekt med studenten Ann-

Kristin. Prosjektet hadlet om jakt og fugler man kan jakte på. Vi startet på mandag med en introduksjon til temaet og så en film der villmarksbarna 

gikk på rypejakt. Utover uka fikk barna finne sitt eget tre-emne i skogen som de skulle spikke seg en hagle av. Da hagla var klar, fikk de øve seg på 

knuter da de lagde bærereim til hagla. Torsdag, før vi gikk på jakt, lærte vi om hvilke fugler det er jakt på i Norge. Vi fikk også se på og holde fugler 

som Ann-Kristin hadde med seg (les mer om jakten i dagsrapport).  

 

Informasjon og beskjeder: SJEKK OVER 

HYLLER OG SEKK! FYLL PÅ MED 

SKIFTEKLÆR! 

- Uke 11 og 12: storefotsamtaler – overgang 

barnehage/skole 

- Klær etter vær + skift i hylle og sekk! 

o Vårjakke/skalljakke 

o Regntøy og regnvotter 

o Tynnere lue og hals/buff 

- Uke 13: Påskeferie 


