Ukeplan for Grisebingen
UKE 47
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fjøs/Gaveverksted

Møtedag

Lekedag

Forming

Fjøs/Gaveverksted

Hestegruppa går i

Tirsdagsdiskoen på
ettermiddagen
fortsetter!

Vi leker ute på
kaningård-siden! Det
er gøy med andre
leker og apparater
som husker, sklie,
gravemaskiner vi kan
sitte på og store
vanndammer!

Vi skal male og
dekorere julehjerte
til årets juletre på
torvet i Tønsberg!

Geitegruppa går i
fjøset med AnneSofie og Camilla.

fjøset med Charlie
og Helene.
Geitegruppa deles i
aldersadekvate
grupper og har
gaveverksted med

Hestegruppa deles
i aldersadekvate
grupper og har
gaveverksted med
Helene og Charlie.

Anne-Sofie og

Grisebingenhilsen fra
Helene, Charlie, Camilla og
Anne-Sofie

Camilla.
Mat

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Samling

Sangsamling

Sangsamling

Lese bok

Sangsamling

Sangsamling

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

Mandag lekte vi i lekegrupper. På de forskjellige rommene var det boklesing, bevegelsessanger og lego.
Tirsdag lekte vi ute hele dagen! Vi hentet ned noen «nye» leker fra loftet og det var skikkelig populært! Barna fikk dermed litt kø-trening
som bonus J På ettermiddagene var det torsdagsdisko og bevegelsessanger.
Onsdag åpnet 1-åringene årets gaveverksted! Hva de lagde? Det er en overraskelse! 2-åringene var delt i lekegrupper med rollespill og
matlaging, musikk og dans.
Torsdag var det 2-åringenes tur til å ha gaveverksted. Spennende! 1-åringene var på jakt etter vanndammer ute på gården og fant noen
skikkelig svære! Vi hoppet og lekte også en svær haug med løv!
Fredag var geitegruppa i fjøset der de tok fjøsstellet. De ga dyrene mat, vann, koste og stelte dem. Hestegruppa lekte ute i barnehagen og
undersøke hvilken gravemaskin som kom ned bakken fortest.

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

