UKEPLAN FOR GRISEBINGEN
Uke 42
Grisebingen
Dagen i dag

Mat
Vakter

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fjøsstell

Fjøsstell

Turdag

Aktivitet

Frilek

Traktorgruppa går i
fjøset.

Treskergruppa går i
fjøset.

Vi går på tur til
Lilleskogen J

Vi maler på
kaffefilter og lager
fine høstbilder

Treskergruppa går
på tur til
Skogplassen.

Traktorgruppa går en
tur på gården.

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Hamburger

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

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

Hva har vi gjort uka som har vært?
Mandag: En gruppe barn gikk i fjøset og tok seg av fjøsstellet. Endelig fant vi et egg! Det var lenge siden. Resten av dagen lekte
vi i barnehagen.
Tirsdag: Vi var ute å lekte i barnehagen hele dagen!
Onsdag: Alle sammen fikk en plass i vognene og vi bega oss ut på tur for å hilse på oksene! Noen stod inne og spiste, så vi
snakket om hva de spiste og om det kunne være frokosten deres. Det ble også en stopp innom epletrærne og smakte på noen
deilige epler!
Torsdag: På formiddagen ble det en malingsaktivitet. Ett og ett barn var inne hos Annbjørg der de fikk seg en ganske kul taktil
sanseopplevelse. De skulle male på ark, men malingen og arket var inni en gjennomsiktig pose! Det var både rart og
spennende.
Fredag: På grunn av arbeid oppe ved fjøset, var vi alle sammen i barnehagen å lekte sammen. Det ble flotte sandslott, elver og
kaker i sandkassa. Noen dro til og med på en reise til verdensrommet i romskipet! Til lunsj spiste vi risengrynsgrøt. God helg J

Grisebingenhilsen fra
Anne-Sofie, Charlie,
Annbjørg og Inez

Sanger vi synger
God morgen alle sammen
Ro ro ro din båt
Bukkene Bruse-sangen
Med krøllet hale
Mikkel rev
Lille Petter edderkopp

