Ukeplan for Grisebingen
UKE 45
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fjøsstell/lek

Møtedag

Turdag

Forming

Fjøsstell/lek

Vi ønsker Even

Å danse er gøy! Vi
skal lytte og danse til
bevegelsessanger på
ettermiddagen!

Vi går på tur til
lilleskogen! Denne
gangen er vi sikre på at
vi finner trollet!
Vi skal også samle inn
pinner til formingen.

velkommen til oss J
Geitegruppa er i
fjøset og steller
dyrene våre sammen
med Camilla og

Vi avslutter
høstens prosjekt
med å lage troll av
pinner fra skogen
og ull.
Hipp hurra for Even
1 år!

Anne-Sofie!

Hestegruppa er i
fjøset og steller
dyrene våre
sammen med
Helene og Charlie!
Geitegruppa leker
sammen ute i
barnehagen.

Grisebingenhilsen fra
Helene, Charlie, Camilla og
Anne-Sofie

Hestegruppa leker i
barnehagen.
Mat

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Samling

Bukkene Bruse

Sangsamling

Sangsamling

Bursdagsamling

Bukkene Bruse

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

Mandag var hestegruppa i fjøset. De koste med Sandy og kaninene! De ga også dyrene mat og vann, og stelte dem.
Geitegruppa fargela gresskar som har blitt hengt opp til en girlander/vimpel! På denne måten fikk de øvd seg på
finmotorikk som pinsettgrep.
Tirsdag lekte alle sammen ute på Kaningård-siden! Supergøy å endelig få leke på sklia, gravemaskinene, huskene og i
den store sandkassa. Det var også en diger sølepytt som vi tulla og tøysa i!
Onsdag lekte vi også ute på Kaningård-siden! Endelig kom sola og sølepytten var der enda! Vi fikk fart på bilene, sklei
på sklia og rullet nedover gressbakken.
Torsdag tok vi med barna opp i fjøset for barnehagens første ridetur på Sandy! Alle barna fikk prøve å ri en runde i
solskinnet.
Fredag var geitegruppa i fjøset hvor de ga dyrene mat, vann, og stelte dem. Hestegruppa fargela gresskar og lagde
ferdig girlanderen. Den ble så fin!!

Sanger i samling:
- Hjulene på bussen
- Alle barna klapper
- Ram sam sam
- Bjørnen sover
- Hokus og pokus
- Bukkene Bruse sangen
Bøker vi leser:
- Sover du ikke, Veslebjørn?
- Bukkene Bruse boka
- Apestreker
- Gruffalo

