Turstedene våre
Grillhytta er et kjempeflott sted å være både ute og inne. Inne i grillhytta er det en stor
støpejernsgrill, hvor vi kan lage mat og fyre for å varme oss. Grillhytta ligger ca 1,5 km nordvest for
barnehagen.

Nye hytta. En av våre eldste men kanskje kjæreste leirplasser. Hytta er romslig og har
plass til to avdelinger, vi får en vedovn som vi kan fyre og lage mat på. Vi har også en
bålplass utenfor som vi også prøver å bruke like mye. Da vi prøver å være mest mulig
ute under åpen himmel. Vi har også her lagd mange fine lekeplasser.

Gapahuken ligger på en ås inne i skogen ca 5-600 meter sør for barnehagen. Et flott
lekeområde for barna. Hvor vi har en stor og fin gapahuk. Vi har lagt vekt på å lage leker
som passer alle aldersgrupper, og byr på utfordringer og trener opp barnas motorikk.
Plasseringen av leirplassen er også slik at vi kan følge med på rådyra som beiter på
jordet nedenfor.

Eventyrskogen ligger nedenfor den nederste lekeplassen vår. Her er vi ofte for å plukke
kongler. Vi går også hit når vi trenger inspirasjon til tegning å maling, og selvfølgelig for
å leke.

Vindfallet er en leirplass som ligger sørøst vendt ca 1 km nordøst for barnehagen. Her
er det mye stor å gammel skog, å veldig mange spennende lekeplasser.

Naturfjellet. Dette er nok den leirplassen vi har som ligger lengst unna barnehagen. I
overkant av 2 km nord for barnehagen. Leirplassen ligger lunt til under en bergkam og
sørøst vendt. Det er oversiktlig å fint å leke. Og det er muligheter for å se rådyr og elg
derfra.

Hogstfeltet har vi en stor å fin gapahuk, det er oversiktlig å fint å leke. Plassen ligger 5600 meter rett nord for barnehagen.

Rådyrtråkket er en flott leirplass 150 m sør for barnehagen, et yndet sted å leke.

Fuglefjellet ligger ca 1km sør for barnehagen. Det har vært observert katteugle der
oppe.

