Ukeplan for Grisebingen
UKE 4
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fjøsstell/tur

Lekegrupper

Turdag

Forming

Fjøsstell/tur

2018-barna går på
tur til skogplassen

Vi deler oss inn i
lekegrupper!

Vi går på tur til
lilleskogen!

med Camilla og
Helene.

Vi maler
vinterlandskap med
en liten
overraskelse på J

2019-barna leker
ute/inne i
barnehagen med
Charlie og AnneSofie.

2019-barna går i
fjøset og tar
fjøsstellet med
Anne-Sofie og
Charlie.
Mat

2018-barna går i
fjøset og tar
fjøsstellet med
Helene og Camilla.

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Samling

Bevegelseslek

Rim- og reglesang

Dyrene i Afrika

Lese bok

Musikk og sang

Vakter

Tv1: Anne-Sofie
Tv2: Charlie
Mv: Helene
Sv: Camilla

Tv1: Camilla
Tv2: Helene
Mv: Charlie
Sv: Anne-Sofie

Tv1: Helene
Tv2: Camilla
Mv: Anne-Sofie
Sv: Charlie

Tv1: Charlie
Tv2: Anne-Sofie
Mv: Camilla
Sv: Helene

Tv1: Helene
Tv2: Charlie
Mv: Anne-Sofie
Sv: Camilla

Hva har vi gjort uka som har vært?
Mandag: 2018-barna akte i barnehagen og gikk på tur mot skogplassen. Det var masse snø, så vi moret oss
skikkelig! 2019-barna var i fjøset der de ga dyra mat, vann, møkka, så etter egg og koste med dyrene.
Tirsdag: På formiddagen hadde vi lekegrupper. Vi lekte med lego, plastelina, språklek og aking. Alle
sammen tok seg også en tur ut på formiddagen, og var også ute hele ettermiddagen J
Onsdag: Siden det var så glatt ute, fikk Sandy fri. Isteden lagde vi snømann, lekte og akte vi både på
grisebingen-siden og kaningård-siden. På ettermiddagen ble det lek og kos inne.
Torsdag: Vi utforsket nye materialer vi kan male med! Barna brukte oppklipte doruller til å male fyrverkeri!
Fredag: Vilde og Elsa ble med Anne-Sofie opp i fjøset der de tok fjøsstellet, koste med dyra og fant to egg!
Resten av barnegruppa lekte i barnehagen J

Hvorfor lekegrupper?
- Skaper mer ro og
konsentrasjon
- Fremmer kontakt og
stimulerer til vennskap
- Trene på spesifikke
områder som språk,
motorikk og/eller sosiale
ferdigheter
- Løse felles oppgaver
som barna er opptatt av

Grisebingenhilsen fra
Helene, Charlie, Camilla og
Anne-Sofie

Sanger i samling:
Lille kattepus
Alle barna klapper
God morgen
Bjørnen sover

Bøker vi leser:
Bukkene Bruse-boka
Gruffalo
Livet på gården
Apestreker

