Ukeplan for Grisebingen
UKE 5
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag
Delte grupper
2019-barna går i

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Møtedag og
lekegrupper

Forming .01

Turdag

Vi blander
konditorfarge med
vann i melkekartonger i
sameflaggets farger
og setter det ut så det
fryser

Vi går til bekken
for å se om den har
fryst!

fjøset og tar
fjøsstellet med
Helene og AnneSofie
2018-barna går til
skogplassen med

Hipp Hurra for Ludvig
2 år!!

Fredag
Delte grupper
2018-barna lager
sameflagget ute i
barnehagen med
isklumper og går i
fjøset

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

2019-barna er i
barnehagen med
Camilla og Charlie

Camilla og Charlie

Sanger i samling:
Mat

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Samling

Apa og krokodillen

Bursdagssamling

Steg for steg samling (2018barna)
Sang samling (2019-barna)

Lese bok

Sang samling

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

Hvorfor kroppen som tema?
-

I Rammeplan s.49-50 er fagområdet «Kropp, bevegelse, mat og helse» og Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent
med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få
mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

-

Vi har observert at barna er veldig interesserte i ansiktet og kroppsdeler så vi tenkte vi skulle utvide dette og ha
kroppen som tema dette halvåret. Vi kommer til å ha samlinger, formingsaktiviteter og lese bøker om kroppen. Vi
kommer også til å ekstra fokus på kroppen når vi kler på oss og kommer til å bruke en figur som heter «Jens» for å
snakke om hva vi skal ha på oss når vi kler på oss og går ut

-

 Alle barna klapper
 Ram Sam Sam
 God morgen alle
sammen
 Hjulene på bussen

Bøker vi leser:







Kroppen er toppen
Hvor er Gogos nese?
Dyrene på gården
Bukkene Bruse
Apestreker
Gruffalo
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Mandag gikk 2019 barna i fjøset og tok fjøsstellet for dyrene våres. 2018 barna gikk til skogplassen og på vei dit så vi mange
spor og vi tror et av dem var bjørnespor!
Tirsdag hadde vi lekegrupper på formiddagen hvor vi lekte med koppestell, lego og plastelina.
Onsdag malte vi et vinterlandskap på et stort ark, noen malte månen og noen malte snø og snømenn.

Torsdag malte vi snø på blå ark og de voksne limte på kropper av barna så det så ut som vi akte!
Fredag gikk 2018 barna i fjøset og tok fjøsstellet, vi har blitt skikkelig flinke på å møkke for dyrene og kose med dem. 2019
barna var i barnehagen og lekte sammen, leste bok og hoppet i putehaugen.

