VECKOBREV
Pluto | Vecka 5-6| 2014

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

Tisdagar
Utevistelse.
Utflykt.

Onsdagar
Utevistelse.
Skapande i mindre
grupper.

Verksamheten är i full gång. Vi har kommit igång med Grön
Flagg-temat. På samlingarna har barnen fått se vad som händer med vatten när man stoppar in det i frysen. Vi har även
tagit in snö som barnen har fått klämma och känna på, de fick
då upptäcka att snön smälte och blev till vatten. Barnen har
även fått leka med vatten inomhus vilket vi upplever att barnen tycker är väldigt kul.
På tisdagar har vi kommit iväg på utflykter. Första promenaden gick vi till kyrkbacken där vi hade samling och lekte
"Kom alla mina barn". Det blev en lång promenad då vi gick
en sväng förbi fotbollsplanen innan vi gick tillbaka till förskolan igen. Andra promenaden blev en kortare promenad. Vi
gick till ängen utanför parkeringen. Där lekte vi kull och hoppade i snön.
Vi övar mycket just nu på att barnen ska klä på och av sig sina
kläder själva. De är jätteduktiga! De hjälper varandra om det
är svårt att ta av sig något klädesplagg eller om det är svårt att
hänga upp kläderna på hyllan! Vi övar också mycket att prova
sitta på pottan vid blöjbyten.

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

Fredagar

Periodens syfte och mål
Under den här perioden kommer vi att fortsätta prata
om vatten på samlingarna. Vi kommer undersöka vad
som händer med vattnet och vart det tar vägen när man
dricker det.
Vi kommer lära oss nya tecken. Vi har bestämt oss för att
istället för färger, frukt och djur så kommer vi den här
terminen att fortsätta med: känslor, kläder och vid matbordet. Periodens nya tecken är:

Utevistelse.

* Gråta, ledsen.

Gemensam sångsamling

* Mössa.

med alla barn på gråbo-

*Smörgås.

vägen.

Bilder sätter vi upp i hallen tills vidare..
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Vi kommer att börja 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 deras akvarium.
Den 3:e februari börjar vår nya förskolelärare Magdalena här på Pluto. Tills dess är Fredrik här
hos oss.
Med Vänliga Hälsningar
Åsa, Fredrik och Johanna.
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Övrig information
BOKA REDAN NU IN TISDAGEN DEN 18 FEBRUARI FÖR FÖRÄLDRAMÖTE.
17.30 BÖRJAR VI.
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