Ukeplan for Grisebingen
Uke 9
Grisebingen
Dagen i dag

Mat
Vakter

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fjøsstell/frilek

Fjøsstell/frilek

Tur

Tur

Frilek

Vi går en tur rundt
gården og leter etter
kjøretøy. Kanskje vi
finner de samme
som Mopp og Mikko
også fant?

Vi leker i barnehagen.

Traktorgruppe går i
fjøset sammen med
Inez og Charlie for å
ta av seg fjøsstell.

Treskergruppe går i
fjøset sammen med
Anne-Sofie og
Annbjørg for å gi mat
og vann til dyra.

Treskergruppe leker i
barnehagen med
Annbjørg og AnneSofie.

Traktorgruppe leker i
barnehagen sammen
med Inez og Charlie.

Vi går på tur til
Skogplassen 😊

Grisebingenhilsen fra AnneSofie, Charlie, Annbjørg og
Inez

Sanger vi synger

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

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

Kjøttboller i brun saus
med rotmos
TV: Annbjørg
TV2: Inez
MV: Charlie
SV: Anne-Sofie

Hva har vi gjort uka som har vært?
Mandag: I dag var Theodor, Ebba og Jo Adrian i fjøset for å gi vann og mat til dyra. De fikk også kost meg geitene og hønene
Resten var inne og lekte på lekekjøkkenet, med duplo og opp i puttekassa
Tirsdag: Nova, Ludvig og Sophia har vært i fjøset og tatt av seg fjøsstell. Resten var inne og lekte mye med lego
Onsdag: I dag var vi ute og koste vi oss ute i det fine været. Vi akte mye og lekte i snøen.
Torsdag: I dag var alle inne. Alle kunne velge om de hadde lyst å leke på Kaningården eller på Grisebingen. Det var gøy å leke sammen
med de største barna! Vi lekte mye med tog banen, i putekassa og hadde disko på lekerommet
Fredag: På formiddagen hadde vi kino på kaningården, vi så på filmen «sammys eventyr». Til lunsj spiste vi lapskaus, nam!
ettermiddagen lekte vi på kaningården. God helg!

PÅ

God morgen alle sammen
Oppe på fjellet
Med krøllet hale
Hjulene på bussen
Lille Petter edderkopp
Bukkene Bruse
Lille kattepus

