Ukeplan for Grisebingen
UKE 46
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lekegrupper

Møtedag

Tur og gaveverksted

Tur og gaveverksted

Fjøsstell/lek

Vi deler gruppa inn i

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

1-åringene skal ha
gaveverksted i
barnehagen med
Anne-Sofie og
Charlie.

2-åringene skal ha
gaveverksted i
barnehagen med
Camilla og Helene.

lekegrupper! De tre
rommene våre blir
til stasjoner med lek
og aktiviteter.

2-åringene går på tur
med Camilla og
Helene.

Mat

1-åringene skal på
tur med Anne-Sofie
og Charlie.

Geitegruppa tar
fjøsstellet og
koser med dyra
med Charlie og
Camilla.
Hestegruppa leker
ute med AnneSofie og Helene.

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Samling

Sangsamling

Sangsamling

Lese bok

Sangsamling

Bursdagsamling

Vakter

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

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

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

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

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

Mandag var geitegruppa i fjøset. De tok fjøsstellet, koste med dyrene og kostet gangen. Hestegruppa lekte i
barnehagen og ønsket Even velkommen!
Tirsdag lekte vi ute hele dagen! Vi var på tur til Afrika i båten, kjørte om kapp med bilene og danset «Hoppe sa gåsa».
Onsdag var vi på tur, og endelig fant vi trollet!! Heldigvis var det et veldig snilt troll som sa hei til oss og spurte oss
hvor vi kom fra.
Torsdag hadde vi prosjektets siste formingsaktivitet hvor vi lagde troll av (troll)ull og pinner vi har funnet i skogen. Å
jobbe med materialer som ull er like spennende hver gang. Denne gangen luktet det litt rart også!
Fredag var hestegruppa i fjøset hvor de ga dyrene mat, vann, og stelte dem. Hestegruppa lekte ute i barnehagen
under trærne og spilte fotball!

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:
- 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

