
UKE 16 Vi er mye ute i nærmiljøet vårt og håper at vi klarer å tappe sevje fra bjørketrærne og klarer å lage sevjesnurrer 
18 
2.påskedag, 
barnehagen er stengt 

19 
Vi setter ut flasker til 
sevjetapping. Håper at 
vi ikke er for sent 
ute 
 
Vi feirer en gutt og ei 
jente som har fylt 4 
år i påsken 

20 
Halve gruppa reiser til 
Karterud for å hilse 
på kuene deres 

21 
Vi baker sevjesnurrer 

 

22 

UKE 17  Vi ser etter om det har skjedd noe i fuglekassene våre. Er det noen som ligger på egg, har det kommet 
fulgeunger? Hvor mange? Vi teller og snakker om fuglene. Hvilke fugler er det? 
25 
TURDAG 
 

26 
 

27 28 
Resterende, som ikke 
var på tur i forrige 
uke, reiser til 
Karterud 

29 

UKE 18 Ta en potet. Vi regner med at kjøkkenhagen er klar til å sette poteter. Og jobber mye i dette området. Vi har 
fjøsstellet 
2 
TURDAG 
 

3 
Vi leser eventyret om 
Mor Mandel  og håper 
vi snart kan sette 
potetene i jorda 

4 
 

5 6 

UKE 19 Hva er 17 mai egentlig?? Det må vi finne ut        
9 
TURDAG 
 

10 
Vi feirer gutt 5år!! 
 
Husk dugnad kl.18-20 

11 12 
FORMINGSAKTIVITER 

13 
FORMINGSAKTIVITER 

UKE 20 Ønsker alle en riktig hyggeilg 17.mai feiring 
16 
16.mai feiring i 
barnehagen. Vi feirer 
med tog i gutua og 
17.mai leker på tunet. 
 

17 
Følg med på 
kommunens 
hjemmeside om Løtens 
17.mai program 

 

18 
Ut på tur 

19 20 

UKE 21 Ta med sykkel!! Vi sykler opp og ned i gutua og håper at noen overrasker med å kaste støttehjulene. Vi har 
fjøsstellet. 
23 
TURDAG 
 

24 
Vi feirer jente 5år!! 
 
 
 
 

25 26 
KR.HIMMELFART 

27 
PLAN.DAG, 
barnehagen er stengt 

UKE 22 Ta med sykler med to hjul, trehjul, støtte hjul, med og uten pedaler! Men husk ALLE må ha hjelm!!! 
30 
TURDAG 
 

31 Det kommer oversikt for foreldresamtaler. Denne våren er det frivillig 
for de av dere som gjennnomførte samtale i høst. Men om dere ønsker 
en liten prat er alle hjertelig velkommen!! 

 

FRA TIRSDAG 19.APRIL STARTER VI 
MED FROKOST I SOMMERHUSET. 
Kom ferdig påkledd!! 


