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Uke 50 
Grisebingen  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dagen i dag 
 

 

Lucia-markering 

Lucia-markering fra 
08.00-ca.08.30. 
Se eget skriv J  

En gruppe med barn 
går opp i fjøset og 
tar seg av dyrene. 

 

Fjøsstell 
 

Treskergruppa går i 
fjøset sammen med 
Annbjørg og Anne-
Sofie. 
 
Traktorgruppa går en 
tur på gården 
sammen med Inez og 
Charlie 

 
 

 
 

Turdag 

Vi går på tur rundt på 
gården. Kanskje ser vi 
noe til fjøsnissen?   

 

Aktivitet 

Pepperkakebaking! 

 

  

Nissefest 
 

Vi har nissefest 
gjennom hele dagen 
med grøtspising, 
sang, gå rundt 
juletreet og litt snop! 
Vi skal også sette ut 
grøt til fjøsnissen!  

Mat Matpakke Matpakke Matpakke  Matpakke Grøt 

Vakter Tv: Inez 
Mv: Charlie 

Sv: Annbjørg 
 

Anne-Sofie 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: Inez 
Tv2: Annbjørg 
Mv: Anne-Sofie 

Sv: Charlie 

Grisebingenhilsen fra 
Anne-Sofie, Charlie, 
Annbjørg og Inez  
 

 

Hva har vi gjort uka som har vært? 

Mandag: Traktorgruppa var på tur til Skogplassen! Det var gøy å leke i snøen og vi tok med akebrett. Treskergruppa var i fjøset 
og tok seg av dyrene.  
Tirsdag: Traktorgruppa var i fjøset der de fant tre egg! Dyra fikk mat og kos. Treskergruppa lekte i barnehagen.  
Onsdag: Vi delte oss i to grupper, der de eldste barna lekte ute i barnehagen. De akte og baste i snøen. De yngste koste seg 
inne med musikk og høytlesning.   
Torsdag: Vi pakket inn de aller siste gavene fra gaveverkstedet. De ble så fine! På ettermiddagen delte vi oss i to hvor en 
gruppe var ute og den andre var inne.  
Fredag: Vi hadde frilek hele dagen og lekte både inne og ute i barnehagen. Vi spiste deilig pizza til lunsj! God helg J  
 

Sanger vi synger 

God morgen alle sammen 
Ro ro ro din båt 
Bukkene Bruse-sangen 
Med krøllet hale 
Mikkel rev 
Lille Petter edderkopp 
Lille pusekatt 
Hode, skulder, kne og tå 
Bjørnen sover 
 

Julesanger vi synger i 
desember 

På låven sitter nissen 
Musevisa  
Jeg gikk meg over sjø og 
land 
Så går vi rundt om en 
enebærbusk 

Julesanger vi synger i 
desember 

På låven sitter nissen 
Jeg gikk meg over sjø og 
land 
Musevisa  
Så går vi rundt om en 
enebærbusk  


