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Uke 34  
Grisebingen  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dagen i dag 
 

 

Fjøs 

Vi går i fjøset. Vi gir 

mat og vann til 

dyrene og kan også 

kose med dem hvis 

vi vil       

Fjøs  
 

En gruppe barn går i 
fjøset for å gi mat og 
vann til dyrene. 

Turdag 

Vi går på tur til 

Lilleskogen       
 

Frilek 

Vi leker ute 
 

Velkommen til 
foreldrekaffe på 
gården kl 15-16 

😊 

Frilek 
 
Vi leker ute 
 

Mat Matpakke Matpakke Matpakke  Matpakke Bakt potet 

Vakter Tv: Julie 
Tv2: Charlie 

Mv: Inez 
Sv: Ida 

Tv: Ida 
Tv2: Inez 

Mv: Charlie 
Sv: Julie 

Tv: Inez 
Tv2: Ida 
Mv: Julie 

Sv: Charlie 

Tv: Charlie 
Tv2: Julie 
 Mv: Ida 
Sv: Inez 

Tv: Charlie 
Tv2: Inez 
Mv: Ida 
Sv: Julie 

Hva har vi gjort uka som har vært? 

Mandag: Planleggingsdag – barnehagen var stengt.                                                                                                                                                                                                                               

Tirsdag: Vi gikk en tur rundt gården. Vi fant noen store halmballer på jordet bak barnehagen som vi fikk lov til å sitte på og å 

skli ned fra. Det var gøy! På vei tilbake gikk vi forbi blåbærbuskene våre og spiste noen blåbær, nam!                                                                                                                                                                                                     

Onsdag: I dag har vi kost oss ute i det fine sommerværet       Vi hørte på musikk, lekte opp i båten og lagde mange sandkaker 

                                                                                                                                                                                                                

Torsdag: I dag lekte vi både inne og ute. Vi hørte mye på musikk, lekte på lekekjøkkenet vårt og med bilene. Vi bygde hytte 

med tepper og høye tårn med våre store plus-plus klossene                                                                                                                         

Fredag: I dag har vi lekt hele dagen ute i det fine sommerværet       vi husket mye og lekte i sandkassa. Til lunsj spiste vi 

grønnsakssuppe, det var godt! God helg       

Grisebingenhilsen fra Inez, 

Julie, Ida og Charlie         
 

 
Mobil Grisebingen: 

459 69 063 

Sanger vi synger: 

God morgen alle sammen 

Med krøllet hale          

Pulverheksa                 

Epler og pærer         

Ormen den lange 

Skipper’n                         

Kua mi                            

Lille kattepus                   

Ro din båt                      

Hjulene på bussen 


