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Uke 40 
Grisebingen  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dagen i dag 
 

 

Fjøsstell 

En gruppe barn går i 

fjøset! Der får dyra 

kos, mat og nytt 

vann! 

Lekedag 
 
Vi har frilek inne/ute 

😊  

Tur 

Vi går en tur 
Skogplassen sammen 
med kaningården 

 

Aktivitet 

Vi går og plukker 
epler!  
 
 

Fjøsstell 
 

En gruppe barn tar 
en tur i fjøset ☺ Det 
får dyra kos, mat og 
nytt vann! 
 

Mat Matpakke Matpakke Matpakke  Matpakke Pizzasnurrer 

Samling Sangsamling Sangsamling Bukkene Bruse Lese bok Sangsamling 

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: Charlie 
Sv: Inez 

Tv: Inez 
Tv2: Charlie 

Mv: Annbjørg 
Sv: Anne-Sofie 

Tv: Anne-Sofie 
Tv2: Charlie 

Mv: Inez 
Sv: Annbjørg 

Grisebingenhilsen fra 
Anne-Sofie, Charlie, 
Annbjørg og Inez  
 

 

Hva har vi gjort uka som har vært? 

Mandag: Vi lekte ute hele dagen lang! Vi koste oss i sandkassa hvor vi lagde sandslott, vi kjørte i full fart på bilene og vi hørte 

på musikk. 

Tirsdag: Vi var ute på formiddagen og utforsket uteområdet. Det ble ballspill, lek i sandkassa og med bilene. På ettermiddagen 

lekte vi også ute. 

Onsdag: Vi gikk tur rundt jordene på nabogården. Vi gikk litt sammen med kaningården bortover som var skikkelig koselig! Vi 

fant poteter og løk på jordene som vi undersøkte. Vi fikk også med oss litt epler fra nabogården.  

Torsdag: På formiddagen var vi inne og malte! Barna fikk masse maling på hendene sine og lagde håndavtrykk på ark. Det ble 

også litt lek med plastelina. På ettermiddagen delte vi oss hvor noen var inne og noen var ute i regnet.  

Fredag: Vi gikk opp i fjøset hvor vi hilste på Sandy, hønene, kaninene og geitene, og ga dem mat og nytt vann. Så spiste vi bakt 

potet til lunsj! God helg ☺  

 

Sanger vi synger 

God morgen alle sammen 

Ro ro ro din båt 

Bukkene Bruse-sangen 

Oppe på fjellet 

Mikkel rev 

Lille Petter edderkopp 
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