Ukeplan for Grisebingen
UKE 41
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Delt gruppe

Møtedag

Turdag

PlaForming

Delt gruppe

Vi leker ute/inne i
barnehagen ☺

Vi går en tur til
lilleskogen for å se om
trollet gjemmer seg
der

Lage trollene av
trolldeig ferdig (siden
vi tegnet forrige
torsdag)engt

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

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

Hestegruppa er i
barnehagen og leker
sammen (Anne-Sofie og
Helene)

Geitegruppa er i
barnehagen og leker
sammen (Charlie og Ida)

Grisebingen hilsen fra
Helene, Charlie, Ida og

Anne-Sofie
Prosjekt

Mat

Matpakke

Samling

Eventyr om bukkene
bruse

Vakter

Tv1: Anne-Sofie
Tv2:Charlie
Mv: Helene
Sv : Ida

Matpakke

Tv1: Ida
Tv2: Helene
Mv: Charlie
Sv: Anne-Sofie

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Sang samling

Sang samling

Eventyr om
bukkene bruse

Tv1: Helene
Tv2: Camilla
Mv: Anne-Sofie
Sv: Charlie

Tv1: Charlie
Tv2: Anne-Sofie
Mv: Camilla
Sv: Helene

Tv1: Ida
Tv2: Charlie
Mv: Helene
Sv: Anne-Sofie

Mandag var hestegruppa i fjøset der de stelte med dyrene våres og koste med dem. De fant 3 egg som 3 barn
fikk med hjem
Tirsdag var vi inne på formiddagen og lekte sammen med mat, bondegården og noen tegnet tegninger. På
ettermiddagen gikk vi ut å lekte med biler, traktorer og i sandkassa.
Onsdag gikk vi tur til bekken for å se om trollet var der. Mange barn sa at de så trollet og vi bygde opp
stemningen og snakket om bukkene bruse. Noen av oss trodde kanskje at trollet sov under steinbrua ved fossen
Torsdag var vi inne på formiddagen og fargela troll. De ble hengt opp under brua til bukkene bruse inne på
avdelingen.
Fredag var Mie og Håkon med i fjøset og stelte med dyrene våres og koste med dem.

Vi fortsetter prosjektet om
geitene og Bukkene Bruse i
oktober. Det har vært
fengende for både barn og
voksne. Vi har om bukkene
bruse i samling, leker det i
hverdagen og går turer opp i
fjøset der vi koser og leker
eventyret med geitene våres.

Sanger i samling:
-

Hjulene på bussen
Ram sam sam
Bjørnen sover
Oppe på fjellet
Hokus og pokus
Bukkene bruse sangen

