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Måndagar
Arbete i smågrupper

Tisdagar
Arbete i smågrupper

Onsdagar
Arbete i smågrupper

Torsdagar
Arbete i smågrupper

Utvärdering av föregående period
V.5 prioriterade vi att vara ute mycket, då det var snö och trevligt ute,
därför blev det inte så mycket smågrupparbete, med under V.6 så har vi
varit igång med vattenlek. Det är mycket uppskattat av barnen. De
håller och undersöker hur mycket vatten som får plats i de olika kärlen
som finns och vad som händer med golvet om man häller vatten där t.ex.
När vi kommer in från uteaktiviteterna, så börjar barnen ofta att bygga
med klossarna, det är jättekul att se att barnen nu börjar att ta sig an
dem. ( utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp
av olika tekniker, material och redskap) Lpfö 98/10
På samlingarna har vi nu börjat så smått med att titta på vilka djur som
finns hur de låter. Där tar vi lärplattan till hjälp och på så sett så får
barnet se djuret, höra vilket djur det är och hur det låter. (Multi media
och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande
processer som i tillämpning.) Lpfö 98/10. Barnen tycker det är mycket
spännande.
På sångsamlingarna har vi sett på en kort sagoteater om Nalle och sedan
sjungit sånger. Teatern var mycket uppskattad av barnen.

Fredagar
Sångsamling med hela
Gråbovägen.

Periodens syfte och mål
Vi kommer att fortsätta med vattenleken, då det är en del av vårt Grön
flagg arbete.
Vi kommer också att börja att arbeta med kroppen, vad heter
kroppsdelarna. Då kommer vi också t.ex göra hand och fotavtryck
tillsammans med barnen. Detta blir då också en del av vårt arbete med
färg och skapande.

Veckobrev Håbo-Tibble förskola

!1

Övrig information
Boka in tisdagen den 4 mars. Då har vi föräldramöte på
Solen kl 18.00. Inte 17.30 som det stod i förra veckobrevet.

Med Vänliga Hälsningar
Micke och Annika
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