
                                    Ukeplan for Grisebingen   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 32  
Grisebingen  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dagen i dag 
 

 

Oppstart og lek 

Velkommen til Storm, 

Hege og Milo som 

starter hos oss 😊 

Frilek 
 
Lekedag og bli kjent 
 

Frilek 

Lekedag og bli kjent 
 

Frilek 

Lekedag og bli kjent 
 

Frilek/tur 
 
Vi går en liten tur 

rundt gården 😊 
 

Mat Matpakke Matpakke Matpakke  Matpakke Pasta bolognese 

Vakter Tv: Charlie 
Mv (08:15-15:45): Inez 

Sv: Ida 
Julie er på kaningården 

Tv: Ida 
Mv (08:15-15:45): Inez 

Sv: Charlie 
Julie fri 

Tv: Inez 
Mv (08:15-15:45): Ida 

Sv: Charlie 
Julie fri 

Tv: Charlie 
 Mv (08:15-15:45): Ida 

Sv: Inez 
Julie fri 

Tv: Inez 
Mv (08:15-15:45): Charlie 

Sv: Ida 
Julie er på kaningården 

 

Hva har vi gjort uka som har vært? 

Mandag: Velkommen tilbake etter sommerferien! I dag hadde Leah og Andrea sin første da hos oss på Grisebingen       Vi har lekt ute 

hele dagen, og blitt kjent med de to                                                                                                                                                                                       

Tirsdag: I dag har vi vært ute frem til lunsj. Vi har lekt i sandkassa og husket. Nå er også ripsene blitt modne, så vi har smakt på de, nam! 

      Etter frukt har vi lekt inne.                                                                                                                                                                                                 

Onsdag: Også i dag har vi lekt mye ute. Det regnet litt, så det var en del vanndammer vi kunne hoppe i, det var gøy! Vi har også lekt 

med søla i sandkassa og husket mye                                                                                                                                                                    

Torsdag: I dag gikk vi en liten tur rundt gården. På veien så vi på Espen som kjørte med den store røde traktoren. Vi fant også blåbær, 

de var gode!       På ettermiddagen koste vi oss inne og hørte mye på musikk                                                                                              

Fredag: I dag gikk vi en tur opp i fjøset. Vi hilste på geitene, hesten og hønene       På vei tilbake gikk vi forbi grønnsakshagen vår hvor vi 

fant sukkererter og blåbær       Til lunsj spiste vi pizza, nam! På ettermiddagen lekte vi ute i det fine været       

Grisebingenhilsen fra Inez, 

Julie, Ida og Charlie         
 

 Mobil Grisebingen: 

459 69 063 

Sanger vi synger: 

God morgen alle sammen 

Mat på bordet           

Pulverheksa                 

Epler og pærer         

Ormen den lange 

Skipper’n                         

Kua mi 


