
                                    Ukeplan for Grisebingen   

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Uke 51 
Grisebingen  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dagen i dag 
 

 

Fjøsstell 

Vi går i fjøset for å gi 

mat, vann og kos til 

dyrene! 

Fjøsstell 
 
Vi går i fjøset og tar 

oss av dyrene 😊 

Frilek 

Vi leker i barnehagen 

😊 

 

 

 

 

 

 

Frilek og film 

Vi ser på en film 
sammen med 
kaningården. 
Resten av dagen 
leker vi i 
barnehagen. 

 

 

God jul! 
 
 

Mat Matpakke Matpakke Matpakke  Matpakke  

Vakter Tv: Inez 
Tv2: Charlie 
Mv: Annbjørg 

Sv: Anne-Sofie 

Tv: Annbjørg 
Tv2: Anne-Sofie 

Mv: Charlie 
Sv: Inez 

Tv: Anne-Sofie 
Tv2: Annbjørg 

Mv: Inez 
Sv: Charlie 

Tv: Charlie 
Mv: Anne-Sofie 
Sv: Annbjørg 

Inez ferie 
 

 

Hva har vi gjort uka som har vært? 

Mandag: I dag har vi vært inne. Vi har lekt med bilene, bygd mange torn med klosser og hørt på musikk. 

Tirsdag: Ebba og Theodor har vært i fjøset for å gi mat og vann til dyrene. De fant to egg! Resten har vært inne, lekte med 

ballene, på lekekjøkkenet og hørte på musikk       

Onsdag: I dag har vi vært ute! Vi lekte nede ved sanda. Der var det mange vanndammer fordi snøen har begynt å smelte, det 

var gøy!       På ettermiddagen lekte vi inne, hadde disko inne på lekerommet og hørte på musikk. 

Torsdag: I dag har vi bakt pepperkaker, nam       De ble gode! Resten av dagen har vi kost oss inne og lekt med ballene, bilene 

og på lekekjøkkenet vårt.  

Fredag: I dag hadde vi nissefest! Vi gikk rundt juletreet, satt ut grøt til fjøsnissen og fikk godteri fra fjøsnissen       Til lunsj spiste 

vi grøt, 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 

 
Julesanger vi synger i 

desember 

På låven sitter nissen 

Musevisa 

Jeg gikk meg over sjø og 

land 

Så går vi rundt om en 

enebærbusk 

Santa Lucia 

 


