Knøtteskogen

Knøtteskogen er vårt aller nærmeste turmål.
Det er et stort skogområde som ligger ca 100 meter fra
barnehagen.
Området eies av BaneNor, og de har vært så vennlig å la oss
disponere det.
Eiere, personal og foreldre ved Knøttene barnehage har i
samarbeid lagt alt til rette for å skape en trivelig plass både for
barn og voksne her.
Det er blitt bygd gapahuker, lavvo og utkikkstårn på området. Vi
har også satt opp en hel del andre lekeaktiviteter og vi har laget
en trivelig bålplass der vi lager mat og koser oss.
Hele området er selvfølgelig gjerdet inn og sikret, slik at barn,
foreldre og personell kan føle seg sikre.
Da Knøtteskogen ligger så nærme barnehagen, er det spesielt
egnet område for de minste i barnehagen. Det er lett å ta
en tusletur dit.
For å øve oss på å gå, kan vi ta runden rundt Nestvold. Med både
aking og lek underveis, blir dermed også veien dit målet.
Knøtteskogen er også et velegnet område for trivelige
foreldrekaffe`er, høsttakkefest og lignende.

Nordbergshaugen

Nordbergshaugen ligger ca 1,5 km fra barnehagen. Her har vi to turbaser:
Sætra og ”Lavvo’n”.
Det at det er en så kort avstand mellom de to turbasene gjør det mulig for
to store grupper til å være på hver sin plass uten å forstyrre den andre.
Samtidig kan en av gruppene eller deler av den besøke den andre, bare ved
å gå noen meter.
Unger og personal trives godt på Nordbergshaugen som er et populært
turmål.
På toppen av Nordbergshaugen har museet satt opp en gammel sæter som
vi har mulighet til å bruke. Vi kan fyre opp i gruva og sitte inne og spise på
kalde vinterdager, samt ha tilrettelagte formingsaktiviteter som stimulerer
finmotoriske aktiviteter. Ellers er det mange aktiviteter for barna her oppe:
Fjellklatring og klatring i trærne, ulike typer rolleleik både i fjøset, i
hønehuset og i de ulike ”hyttene” barna selv lager. Samtidig følger vi
utviklingen av plante- og dyrelivet gjennom året.
”Vømmølvækka” har vi også vårt lokalkjente ”Vømmølspel” her oppe. Da
får vi lamunger og Johan Møkkerbakken på besøk. Dette er veldig
populært både for barna og personalet. Det hele avsluttes med
foreldrekaffe og en fremvisning av ”Vømmølspelet”.
I skogen midt imellom sætra og Ydsedalen, har vi i Knøttene barnehage
fått lov av museet til å lage oss en egen turplass (Lavvo'n). Dette er blitt ett
av våre viktigste turmål. Her har vi satt opp en gamme, to gapahuker og to
bålplasser, samt en naturleikeplass med ulike leikeapperater.
Fjellklatring og klatring i trærne samt ulike typer rolleleik er aktiviteter
som er populære også her. Men også snekkering.
Vi følger selvsagt også her dyre- og plantelivet gjennom de ulike årstidene.

Kausmo

Kausmo er vårt lengste turmål. Det tar barna ca. 45 minutter å gå
dit. Vi går da gangstien ned til Ydsedalen, over jernbanelinja og
ned på elvepromenaden. En turdag første hele uke i begynnelsen
av hver måned (med unntak av desember-februar) har vi henting
på Kausmo.
Kausmo er et veldig flott område ved fjæra, og det er spesielt et
veldig populært turmål når det begynner å bli varmt i været og
sommeren er i anmarsj, men brukes gjennom hele året.
Veien hit er lite trafikkert og byr på landlige omgivelser. Langs
fjæra er det en promenade, og herfra fører stier inn i
”Kausmoskogen”. Her er det en trolsk stemning, stille og
fredelig. Dette turområdet byr på mye: Livet i fjæra, gode
bademuligheter, dyreliv i skog og fjære og underlag som minner
om alt annet enn asfalt.

Storleikeplassen

Storleikeplassen er den lekeplassen som tilhører den
velforeningen som Knøttene er medlem av.
Den ligger bare 200 m fra barnehagen, så dette er et turmål som
alle i barnehagen kan bruke.
Lekeplassen byr på mange forskjellige aktiviteter og har flere
ulike lekeapparater og en fotballbane.
I tillegg er der en stor grillplass med overbygde benker og bord og
en stor paviljong der ungene kan tegne eller pusle når været er
fint.

Hagabakkan

Ca 1 km fra barnehagen har vi Hagabakkan. Dette er friområde til
Veita velforening.
Om vinteren kan vi gå hit for å ake, men vi går også hit endel på
sommeren. Da sparker vi fotball, klatrer i trærne, tar i bruk sklia
og holder på med ulike sangleiker/barneleiker.
Fra Hagabakkan er det kort vei ned til elva og elvepromenaden.
Her finner vi et rikt fugleliv. Noen av de ulike fuglene svømmer
nært land og gir oss muligheten til å se de på nært hold. Mens
andre fugler ligger og ruger på eggene sine på øya utfor
Hagabakkan. Her kan vi bruke vi kikkert for å få øye på fuglene.
Langs elvepromenaden er det mulighet for å plukke bringebær når
den tid kommer.

Mekken

Mekken ligger omtrent 1 kilometer fra barnehagen med skolen
midt i mellom.
Garpa og Prærien vell har bygget gapahuk og satt ut benker og
bord, og stedet brukes av alle. Derfor er det en fin anledning for
ungene til å bli kjent med andre barnehagebarn og skolebarn
som de skal være sammen med i senere år.
En stor fotballbane og en mindre grusbane med ballvegg, gjør at
det blir god plass for alle som har lyst til å røre seg. Ellers er det
bratte bakker med tett løvskog, mange stier og store områder også
utenom fotballbanen.
Her trives vi godt!

