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Uke 47 
Grisebingen  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dagen i dag 
 

 

Fjøsstell 

Vi går i fjøset for å gi 

mat og vann til dyra! 

 

Fjøsstell 
 
Vi går i fjøset for å gi 
mat og vann til dyra. 
 
 
 
 

Turdag 

Vi går på tur til 
Lilleskogen 

 

 

 

 

 

 

Gaveverksted 

 

Frilek 
 
Vi leker i 
barnehagen. 
 
Hipp hurra for Nora-
Alice som fyller 1 år! 

Mat Matpakke Matpakke Matpakke  Matpakke Pytt i panne 

Samling Sangsamling  Bukkene bruse Sangsamling Bursdagssamling 

Vakter Tv: Inez 
Mv: Anne-Sofie 
Sv: Annbjørg 

Charlie ferie 

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 
Mv: Inez 

Sv: Annbjørg 
Anne-Sofie ferie 

Hva har vi gjort uka som har vært? 

Mandag: Treskergruppa var på skogplassen. De lekte i hytta, balanserte på steinene og dumpet på den fine dumpa. 

Traktorgruppa har vært i fjøset for å gi mat og vann til dyrene. De fant også ett egg!        

Tirsdag: I dag har vi vært mye ute! Treskergruppa har vært i fjøset hvor de fant 4 egg! Det var stas       Traktorgruppa gikk en 

tur rundt gården og så på alle maskinene som står rundt omkring på gården       

Onsdag: I dag har vi vært ute i regnet! Nova, Florence, Sophia, Ebba og Jo Adrian gikk en tur rundt gården og lette etter de 

store vanndammene. Resten var ute og hoppet gjennom vannet. Det var gøy!        

Torsdag: I dag har vi hatt gaveverksted og hørte på julemusikk.  Det var koselig       Til lunsj koste vi oss litt ekstra med kakao.  

Fredag: I dag var vi ute og lekte i sandkassa, på huska og kjørte med bilene. Til lunsj spiste vi fiskekaker med potetstappe, nam! 

       

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 

 


