
ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 12.april Tirsdag 13.april Onsdag 14.april Torsdag 15.april Fredag 16.april 

BARNEHAGEN 
Første dag med sykkel – 
da må vi sykle! 

 
 

BARNEHAGEN 

 
Røde fjær og hiawata tar 
sykkelrunde ved 
fotballbanen.  
Storefot leser bok, og 
sykler også mer etterpå. 
 

BARNEHAGEN 
 
Fortsatt sykling og 
storefotgruppe! 
 
 
Lunsj: kyllinggryte,husk 
skål+skje. 

TUREN GÅR TIL… 
 
Ut i skogen og vi beveger 
oss!! 

Hva er likeverd?? 
 
 

TUREN GÅR TIL… 
 

«Grønne tanker – glade 
barn». 
Og litt 

fredagsdiskodans       

Uke 15 

Evaluering:  gjensynsglede og lek var det dagen rett etter påskeferie! Gode venner fant hverandre igjen.  

Alle som ville kunne fortelle fra fridagene i påsken, vi fikk høre om hytteturer, påskegodt, påskeegg, snø 

og dårlig vær! Vi feiret Vanja 5 år! Hurra!! Vi lagde en stor ring i mathytta og sang og sendte opp raketter! 

Fredag fikk vi til tur til fotballbanen, endelig en tur ut av barnehagen, selv om det ikke ble skogstur. Å 

leke, bygge og klatre i klatrestativet og slenge seg i brannmann-stanga er nemlig også ganske gøy. 

Plutselig fant vi noen små biter med kritt også, så da ble det faktisk litt «gatekunst» og bokstaver på 

asfalten       Toleranse var ikke lett å forklare, vi prøvde oss på eksempler. Vi viste en tegning og da sa 

noen at den var fin, noen syns den så ut som en sol og noen syns den er dum – det er helt greit at andre 

mener noe annet enn deg, du trenger ikke si imot. Da viser du at du forstår eller tåler noe annet enn det 

den andre mener. Nima prøvde også å snakke et annet språk, for å forklare at andre språk også er noe vi 

må vise toleranse for. IKKE lett å forklare, men kanskje lettere å vise med holdning og handling?? 

Gjennom verdiene våre og det vi sier til barna, og det vi gjør, kan barna lære seg TOLERANSE       

 

Informasjon: 

1. Les om SYKKEL i visma!  

2. Husk å lese nytt månedsbrev på nett! 

3. Mathytta er fortsatt vår 

«garderobe»/base. 

4. Camilla skal jobbe 2 dager i uken et 

par uker nå. Og Martin jobber da de 

andre tre dagene. 

5. Marthe jobber for Didrik mandag og 

tirsdag. 

ALLE DERE ER SUPRE MED KLÆR!! TUSEN 

TAKK        

 

 


