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Uke 3 
Grisebingen  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dagen i dag 
 

 

Fjøsstell 

En gruppe barn går i 

fjøset og tar av seg 

fjøsstell. Resten 

leker i barnehagen. 

Fjøsstell 
 
Treskergruppa går i 
fjøset sammen med 
Anne-Sofie og 
Annbjørg for å gi mat 
og vann til dyra. 
 
 
Traktorgruppa leker i 
barnehagen sammen 
med Inez og Charlie. 
 

Aktivitet/Tur 

Vi deler oss i to 
grupper.  

Den ene gruppa går på 
tur mens den andre 
gruppa utforsker snø 
og is i barnehagen. 

 

 

Aktivitet/Tur 

Vi deler oss i to 
grupper. 

Den ene gruppa 
utforsker snø og is i 
barnehagen, mens 
den andre gruppa 
leker ute. 

 

Frilek 
 
Vi leker i 
barnehagen. 
 

Mat Matpakke Matpakke Matpakke  Matpakke Pannekaker 

Vakter Tv: Inez 
Tv2: Charlie 

Mv: Anne-Sofie 
Sv: Annbjørg 

Tv: Annbjørg 
Tv2: Anne-Sofie 

Mv: Charlie 
Sv: Inez 

Tv: Anne-Sofie 
Tv2: Annbjørg 

Mv: Inez 
Sv: Charlie 

Tv: Charlie 
Tv2: Inez 

Mv: Annbjørg 
Sv: Anne-Sofie 

 

TV: Charlie 
TV2: Inez 

MV: Annbjørg 
SV: Anne-Sofie 

Hva har vi gjort uka som har vært? 

Mandag Traktorgruppa har vært i fjøset for å gi mat og vann til dyra. De fant 2      Treskergruppa var ute. De koste seg i snøen og 

akte mye                                                                                                                                                                                                           

Tirsdag: I dag var traktorgruppa i fjøset. Der fikk dyrene mat, vann og kos. De fant 4 egg       Treskergruppa har lekt inne med 

bilene, dukkene og putehaugene. 

Onsdag: Vi delte oss i to grupper i dag. Florence, Mons, Sophia, Klara, Erik og Mari gikk en tur rundt gården. På veien fant de en 

stor snø haug som de lekte på. Nova, Nora-Alice, Ludvig, Theodor, Ebba, Jo Adrian og Even har vært inne og malte vinterbilder 

       

Torsdag: I dag gikk Ebba, Jo Adrian, Ludvig, Even, Sophia og Nova på tur til Lilleskogen. På vei dit var det mange vanndammer 

som de hoppet i. De fant også mange pinner som de lekte med. Florence, Mons, Klara, Erik, Nora-Alice og Mari var i barnehagen 

og malte vinterbilder, tegnet og lekte bukkene bruse på sklia.       

Grisebingenhilsen fra 
Anne-Sofie, Charlie, 
Annbjørg og Inez  
 

 

Sanger vi synger 

God morgen alle sammen 

Oppe på fjellet 

Med krøllet hale 

Ro din båt 

Lille Petter edderkopp 

 


