
               ELGTRÅKKET 
 

 

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

SOLPLASSEN 
 

Hva er påske?  
Påskepynt! 

 

SOLPLASSEN 

 

Mer om påske og 
påskepynt! 

 

SOLPLASSEN 
Vi passer på fuglene! Er det 

flere kasser å rense? Ta 
gjerne med fuglemat i 

sekken      

Lunsj: ostesmørbrød, ta 
med tallerken! 

BARNEHAGEN 
 

Lek  i barnehagen! 

SOLPLASSEN evt. 
Mathytta? 

Rekker vi noen flere 
påskeaktiviteter?? 

 

Denne uken: En uke som blir preget av færre voksne, dessverre. Planen er å gå til Solplassen, men vi ser an dette fra dag til dag. Vi senker ambisjoner på 
aktiviteter og får til gode dager allikevel.  

Uke 11 

INFORMASJON: 

• Marthe jobber hos oss fra 

onsdag til og med fredag 

når Nima har lesedager 

og eksamen. 

• Torsdag jobber Marthe og 

Tove sammen på elg, 

derfor blir vi i barnehagen 

og gjør bare det vi må… 

• Våte dager! Husk to par 

støvler på plassen og 

votter i sekken! 

  

  

Evaluering: Det var fint å oppleve Solplassen igjen, og der var det nesten 4 årstider på tre dager! På selveste 

barnehagedagen repeterte Martin det vi hadde jobbet med: BÆREKRAFT og POLLINERING – to nye ord vi har lært 

som gjør at vi kan ta vare på kloden vår, men HANDLING må også til! Barn, foreldre og oss i barnehagen må 

samarbeide for å få til noe av det – små steg…Torsdag kom vinteren tilbake, i hvert fall for noen timer. Da var vi 

super-rullere på snøballer, på fredag også, faktisk! På Solplassen leste vi om en grevlingfamilie og sang rime-

sanger(sånne som vi har på do på Solplassen og som vi har hengt opp i gangen i bhg). Didrik kjørte ved til oss. Tilbake 

i barnehagen hørte vi om Roald som er redd for å være alene. Han må være med mamma overalt også – rød sier han 

er en pyse, men grønn sier han er tøff! Han øver seg mer og mer og til slutt går det bra, akkurat som i sangen😊 

Camilla kom på besøk! Ida spurte hvordan det gikk med hofta, og det gikk heldigvis enda bedre. Vi kunne se at 

Camilla gikk uten krykke nå! Martin fortalte om sorte hull! Det blir en supernova-eksplosjon i verdensrommet som 

lager disse hullene. Kyllingene har fått nytt hjem, og det skjedde så fort at vi ikke rakk å si ha-det! Nå drømmer vi om 

å kunne besøke de til sommeren. De har flyttet til Lillan som bor i Åsa og som har en flott hønsegård. 


