VECKOBREV
Pluto | Vecka 7-8| 2014

Måndagar

Utvärdering av föregående
period.
Vi vill börja med att påminna att föräldramötet börjar kl
18.00 den 18 feb.

Tisdagar

Vi har fått en ny kompis på Pluto. Han heter Pojraz, vi önskar
honom välkommen till oss. Vi önskar även Magdalena välkommen som började hos oss i måndags, det känns jättebra!
Vi fortsätter med att öva på att klä på oss själva och att hjälpa
varandra och även pottbesöken blir fler och fler.

Onsdagar

Under den här perioden har vi jobbat mycket med vatten i
olika former. Vi har tagit in både snö och is med grus i. När vi
tog in isen med grus i trodde några barn att isen var en sten.
För att undersöka detta ställde vi isen/stenen i en bunke över
natten för att titta vidare på detta nästa dag.
Vad som skulle hända med det som fanns i bunken hade barnen olika uppfattning om, ett barn trodde att det skulle bli
vatten, någon annan trodde att det skulle vara en sten.

Torsdagar

Fredagar

Följande dag tog vi fram bunken. Vi fick då se att det låg en
brun vattensörja på botten med grus och vattnet i bunken var
smutsbrunt. Nu ville barnen stoppa in vattnet i frysen för att
se vad som skulle hända med det, så det gjorde vi. Nu återstår
att se resultatet. Spännande att följa barnens funderingar och
tankar.

Vi har på många olika sätt jobbat med vatten i olika former, vi
har även satt in vatten i frysen och ställt ut vatten utomhus
över natten.
Vi har varit mycket ute och åkt mycket madrass nu när det
finns lite snö, och lekt mycket tafatt. Vi har även kommit iväg
på flera promenader. under promenaderna/utflykterna hittar
vi alltid något som väcker barnens nyfikenhet och detta spin-
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ner vi vidare på.
Titta gärna på väggen bredvid almanackan i hallen för där sätter vi upp de bilder vi tagit i verksamheten under dagen.

Periodens syfte och mål

Måndagar
Utevistelse och Ringlekar.
Samling med sång, rörelse, tecken m.m

Tisdagar
Utevistelse.
Utflykt.

Onsdagar
Utevistelse.
Skapande i mindre grupper.

Torsdagar
Utevistelse.
Grön flagg tema - vatten.
Vi jobbar i mindre grupper.
Samling med sång, rörelse, tecken m.m

Fredagar
Utevistelse.

Under den här perioden kommer vi att fortsätta prata om
vatten på samlingarna. Vi kommer undersöka vatten från olika sammanhang utifrån barnens intresse och funderingar.
Vi kommer lära oss fler tecken men fortsätter ännu en period
med de nya tecknen som är:
* Gråta, ledsen.
* Mössa.
*Smörgås.

Bilder sätter vi upp i hallen tills vidare..

Vi fortsätter med att skapa våra akvarium. Därför vill vi att
alla barn ska ha med sig varsin skokartong. Vi kommer att
prata med barnen om vad som finns och lever i vatten, sedan
får de bestämma vad de vill ska finnas i akvariet.
Våra vatten-experiment har utvecklats till vatten i olika former, så det kommer vi jobba vidare med så jobbar vi ev med
vad som händer med vattnet i kroppen vid ett senare tillfälle.
Under kommande period hoppas vi på att det blir minusgrader, då kommer vi använda is som skapande/bygg material.
Vi kommer börja med korta samlingar varje dag! På dessa
samlingar kommer barnen få se vilka som är närvarande och
vilka som är sjuka/hemma. Syftet med detta är att varje barn
synliggörs och blir bekräftat varje dag, även de som inte närvarar blir ihågkomna. Vi kommer att använda bilder på barnen och namnet i text (namnbilden) för att barnen kan få
lära sig att känna igen sitt eget namn och eventuellt även de
andras.

Gemensam sångsamling
med alla barn på gråbo-
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Med Vänliga Hälsningar
Åsa, Magdalena och Johanna.
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Övrig information
BOKA REDAN NU IN TISDAGEN DEN 18 FEBRUARI
FÖR FÖRÄLDRAMÖTE.
18.00 BÖRJAR VI.
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