Ukeplan for Grisebingen
UKE 49
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Delt gruppe

Møtedag

Lekedag

Forming

Fjøsstell

Disco dag! Vi hører på
bevegelsessanger

Vi leker ute på
«kaningården» siden på
formiddagen i barnehagen.

Vi lager smelta
snømann

Geitegruppa går i fjøset
der de steller, koser og
gir dyrene våres vann og
mat (Anne-Sofie og
Charlie)

Hestegruppa går i fjøset
der de steller, koser og
gir dyrene våres vann og
mat (Helene og Camilla)
Geitegruppa pakker inn

Hestegruppa pakker inn
julegavene de har laget
(Helene og Camilla )

julegavene de har laget

(Charlie og Anne-Sofie)

Grisebingen hilsen fra
Helene, Charlie, Camilla og
Anne-Sofie

Sanger i samling:
Mat

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Samling

Adventssamling og
introduksjon av
rampenissen

Julesamling

Julesamling

Julesamling

Julesamling

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 hadde geitegruppa og alle 2019 barna gaveverksted. Det blir mange fine gaver! Vilde og Helene gikk i fjøset der de
ga dyrene mat og nytt vann ☺ På ettermiddagen lekte vi sammen ute i barnehagen.
Tirsdag hørte vi på musikk og danset både inne og ute!
Onsdag gikk vi på tur til lilleskogen i høstværet. Vi tok med oss hunden Svenn på tur og det var gøy å gi han pinner som han
kunne tygge på og han var veldig leken!

-

Bøker vi leser:
-

-

Torsdag var vi ute hele dagen i den fine høstsola! Vi tok turen opp i fjøset og alle som ville fikk ri på Sandy. Det var gøy!
Fredag gikk geitegruppa i fjøset og stelte med dyrene våres og ga dem kos. Hestegruppa var igjen i barnehagen og lagde
ferdig julegavene! De blir veldig fine, så gled dere til å se ☺

Hjulene på bussen
Alle barna klapper
Ram sam sam
Bjørnen sover
Hokus og pokus
Bukkene bruse
sangen

-

Lille larven aldri
mett
Bukkene bruse
boka
Apestreker
De tre små
bjørnene
Gruffalo
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