Ukeplan for Grisebingen
UKE 52
Grisebingen
Dagen i dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fjøsstell

Lekedag

Film

Forming

Nissefest

Vi lager juletrepynt som
vi henger opp på treet på
nissefesten

Vi har nissefest der vi
synger sanger rundt
juletreet, spiser grøt og
kanskje vi får noe
godterier fra nissen?

Hele barnegruppa går i
fjøset og steller, koser og
gir dyrene våres nytt vann

Ballbinge +
hinderløype

Vi koser oss med
julefilm

JJuleferie

og mat

Ha en riktig god jul
og godt nyttår!

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

Ses igjen 04.01
Charlie ferie

Charlie ferie

Charlie ferie

Charlie ferie

Sanger i samling:
Mat

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Matpakke

Samling

Adventssamling

Julesamling

Julesamling

Julesamling

Julesamling

Vakter

Tv1: Anne-Sofie
Mv: Camilla (08.1515.45)
Sv : Helene

Tv1: Camilla
Mv: Helene (08.15-15.45)
Sv: Anne-Sofie

Tv1: Helene
Mv: Camilla (08.15-15.45)
Sv: Anne-Sofie

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

Tv1: Anne-Sofie
(08.15-15.45)
Sv: Helene

Mandag var hele barnegruppa i fjøset der de stelte, koste og ga dyrene våres nytt vann og mat.
Tirsdag lekte vi inne hele dagen og hørte på musikk ☺
Onsdag satt vi bak i vogna til Sandy. Det var moro!
Torsdag lagde vi juletrepynt. Vi fargela julekuler med tusj og de ble kjempe fine!
Fredag var det nissefest og vi startet med å gå opp på tunet og pynte juletreet med pynten vi lagde på torsdag. Så gikk vi
noen runder rundt juletreet og sang julesanger! Etter det gikk vi opp i fjøset der vi satt ut grøt til fjøsnissen vår. Deretter
gikk vi inn i låven og lette etter fjøsnissen, vi syns vi hørte han på loftet!! Så gikk vi til barnehagen der vi spist god grøt!
Etter soving fikk vi en sekk med et brev der det stod at vi hadde vært så flinke med å stelle for dyra at vi skulle få godteri!

-

På låven sitter
nissen
Det snør, det
snør
Bjelleklang

Bøker vi leser:
-

Peppa feirer jul
God jul, Tassen!
Lille larven aldri
mett
Bukkene bruse
boka
Apestreker
De tre små
bjørnene
Gruffalo
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