Ukeplan for Grisebingen
Uke 41
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fjøsstell

Lekedag

Tur

Aktivitet

Fjøsstell

Jo Adrian, Theodor,
Erik, Mons, Even og
Mari (traktorgruppa)
går i fjøset! Der får
dyra kos, mat og nytt
vann!

Vi har frilek inne/ute
hele dagen😊

Vi går og besøker
oksene! De står trygt
bak gjerdet, men de er
veldig spennende å se
på!

Vi laget høstbilder!

En gruppe barn tar
en tur i fjøset ☺ Det
får dyra kos, mat og
nytt vann!

Grisebingenhilsen fra
Anne-Sofie, Charlie,
Annbjørg og Inez

Ebba, Ludvig, Nova,
Sophia, Florence og
Klara
(treskergruppa) går
på tur til
skogplassen.
Mat
Samling
Vakter

Sanger vi synger

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Risengrynsgrøt

Sangsamling

Sangsamling

Lese bok

Sangsamling

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

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

Apekatten og
krokodillen
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: Halve gruppa gikk i fjøset. Der fikk dyrene masse kos, og de hjalp til med fjøsstellet. Det var ingen egg å finne denne
gangen. Resten av barna lekte sammen med kaningården i barnehagen.
Tirsdag: Vi fikk en mulighet til å ta med barna opp i fjøset i dag også. Det var kjempegøy og vi var lenge inne hos kaninene. To
av geitene stanget hverandre litt, så vi fikk oppleve det også. Ingen egg denne gangen heller…
Onsdag: Vi gikk på tur til Skogplassen, hvor blå gruppe fra kaningården også kom etter hvert. Vi fikk lekt litt sammen, før vi
trasket tilbake til barnehagen. Vi hoppet i vanndammer og koste oss. Vi var ute på ettermiddagen.
Torsdag: Tid for epleplukking! Vi tuslet over til nabogården som har trærne fulle av deilige epler! Det er alltid en slager
Fredag: En gruppe barn var i fjøset hvor de tok fjøsstellet! Der fikk Charlie tak i en høne som barna fikk klappe. Til lunsj hadde
vi deilige pizzasnurrer! Det falt skikkelig i smak og alle spiste seg gode og mette. God helg!

God morgen alle sammen
Ro ro ro din båt
Bukkene Bruse-sangen
Oppe på fjellet
Mikkel rev
Lille Petter edderkopp

