Ukeplan for Grisebingen
Uke 11
Grisebingen
Dagen i dag

Mat
Vakter

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fjøsstell/frilek

Fjøsstell/frilek

Tur

Frilek

Frilek

Vi leker i
barnehagen og
holder utkikk etter
kjøretøyene Mopp
og Mikko har funnet
😊

Vi leker i barnehagen.

Traktorgruppa går i
fjøset sammen med
Inez og Anne-Sofie
for å ta av seg
fjøsstell.

Treskergruppa går i
fjøset sammen med
Annbjørg og Charlie
for å gi mat og vann til
dyra.

Treskergruppa leker i
barnehagen med
Charlie og Annbjørg

Traktorgruppa leker i
barnehagen sammen
med Inez og AnneSofie.

Vi går på tur til
Skogplassen 😊

Grisebingenhilsen fra AnneSofie, Charlie, Annbjørg og
Inez

Sanger vi synger

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Hamburger

Tv: Inez
Tv2: Annbjørg
Mv: Anne-Sofie
Sv: Charlie

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
TV2: Anne-Sofie
MV: Annbjørg
SV: Inez

Hva har vi gjort uka som har vært?
Mandag: Klara, Mari og Florence har vært i fjøset for å ta av seg fjøsstell. På vei tilbake til barnehagen gikk de en runde rundt gården
Resten var i barnehagen og lekte ute.
Tirsdag: I dag var Traktorgruppa i fjøset, og lekte sammen ute i barnehagen

Treskergruppa har lekt inne med plastelina, sang og

dans. På ettermiddagen var alle ute og koste seg i det fine været
Onsdag: På formiddagen har alle sammen lekt inne. Vi lekte med plastelina, bygde høye tårn med duplo og danset i putekassa vår. På
ettermiddagen koste Theodor, Ebba, Jo Adrian, Florence og Even seg ute mens resten lekte inne.
Torsdag: På formiddagen delte vi oss i to grupper. Theodor, Ebba, Jo Adrian, Ludvig og Even har lekt ute. Resten var inne og bygde
spennende figurer med plastelina. På ettermiddagen lekte alle ute
Fredag: På formiddagen lekte Theodor, Ebba, Jo Adrian, Even, Ludvig, Sophia og Nova ute. De lekte mye på huskene og i sandkassa.
Mari, Erik, Klara, Florence og Mons var inne og hørte mye på musikk og lagde mange kaker på lekekjøkkenet
alle ute. Til lunsj spiste vi meksikansk gryte, nam!

God helg!

På ettermiddagen var

God morgen alle sammen
Oppe på fjellet
Med krøllet hale
Hjulene på bussen
Lille Petter edderkopp
Bukkene Bruse
Lille kattepus
Kua mi

