Ukeplan for Grisebingen
Uke 46
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fjøsstell

Fjøsstell

Turdag

Gaveverksted

Frilek

Traktorgruppa går i
fjøset for å gi dyra
kos, mat og nytt
vann!
Treskergruppa går
på tur til
skogplassen.

Mat
Samling
Vakter

Matpakke

Treskergruppa går i
fjøset for å gi mat og
vann til dyra.

Vi leker ute i
barnehagen.

Grisebingenhilsen fra
Anne-Sofie, Charlie,
Annbjørg og Inez

Traktorgruppa leker i
barnehagen.

Matpakke

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

Vi går på tur til
Lilleskogen.

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

Matpakke

Matpakke

Bukkene bruse

Sangsamling

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

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

Fiskekaker med
poteter
Tv: Annbjørg
Tv2: Adele (vikar)
Mv: Anne-Sofie
Sv: Charlie
Inez ferie

Hva har vi gjort uka som har vært?
Mandag: I dag var treskergruppa i fjøset for å gi mat, vann og kos til dyra. Traktorgruppe var ute og lekte i sandkassa, på sklia
og kjørte med bilene
Tirsdag: Ebba, Erik og Sophia har vært i fjøset for å gi mat og vann til dyra. De fant et egg, noe som var ekstra stas siden det nå
er lenge siden vi fant et egg inne hos hønene. Resten lekte inne i barnehagen, hørte på musikk og lekte på puterommet.
Onsdag: I dag gikk vi en tur rundt gården. På vei tilbake stoppet vi i fjøset for å hilse på hønene, kaninene og geitene.
Torsdag: På formiddagen var vi inne og hadde gaveverksted. Mens en gruppe barn lagde gaver hørte resten på musikk, lekte
med bilene og hoppet i hoppekroken.
Fredag: I dag koste vi oss ute i det fine været. Vi kjørte med bilene, lekte på sklia og var i sandkassa. Til lunsj spiste vi pasta
bolognese, nam! God helg!

Sanger vi synger
God morgen alle sammen
Oppe på fjellet
Med krøllet hale
Ro din båt
Lille Petter edderkopp

