UKEPLAN FOR GRISEBINGEN
Uke 49
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fjøsstell

Fjøsstell

Turdag

Aktivitet

Frilek

Treskergruppa går i
fjøset sammen med
Inez og Charlie.
Traktorgruppa går
på tur til
Skogplassen
sammen med
Annbjørg og AnneSofie.
Mat
Vakter

Traktorgruppa går i
fjøset sammen med
Annbjørg og AnneSofie.

Vi går på tur til
Lilleskogen J

Vi pakker inn de
aller siste gavene
fra gaveverkstedet.

Vi leker inne/ute i
barnehagen.

Grisebingenhilsen fra
Anne-Sofie, Charlie,
Annbjørg og Inez

Treskergruppa går en
tur på gården
sammen med Inez og
Charlie

Sanger vi synger

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Pizza

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

Hva har vi gjort uka som har vært?
Mandag: Nova, Ludvig og Theodor var i fjøset. Der ga de dyrene mat og nytt vann, samt ga dem litt kos. Resten av gjengen var
ute å akte i snøen!
Tirsdag: En gruppe barn var i fjøset og tok seg av dyrene. Resten lekte i barnehagen.
Onsdag: Dagen ble tilbragt inne sammen. Vi hørte på musikk og lekte. Sandy kom en tur innom barnehagen og hilste på oss
gjennom døra på puterommet!
Torsdag: På formiddagen pakket vi inn nesten alle gavene vi har laget på gaveverkstedet! Det ble også masse lek og moro.
Sandy kom en tur innom i dag også! Hun fikk et eple. På ettermiddagen gikk en liten gjeng ut å lekte i snøen med aking og
basing.
Fredag: Vi hadde frilek hele dagen og lekte ute/inne i barnehagen. Vi spiste ostesmørbrød til lunsj! God helg J

God morgen alle sammen
Ro ro ro din båt
Bukkene Bruse-sangen
Med krøllet hale
Mikkel rev
Lille Petter edderkopp
Lille pusekatt
Hode, skulder, kne og tå
Bjørnen sover

Julesanger vi synger i
desember
På låven sitter nissen
Jeg gikk meg over sjø og
land
Musevisa
Så går vi rundt om en
enebærbusk

