VECKOBREV
Vecka 13-14

Måndagar
Utevistelse på gården

Tisdagar
Smågrupper

Onsdagar
Utflykt med hela
gruppen, ingen matsäck

Torsdagar
Smågrupper och
gemensam sångsamling

Fredagar
Utevistelse på gården

Utvärdering av föregående
period
Vi har under perioden ägnat oss åt mycket
läsning och berättande samt tränat på våran
munmotorik, detta har varit väldigt populärt
bland barnen. Sagor med olika ljud och
tungvrickningsövningar samt ramsor är barnen
just nu mycket intresserade av.
Det har även erbjudits flera tillfällen till
spontanutflykter för de barn som velat så
gruppen har valt lite olika aktiviteter, på gården
och utanför.
Nu när det börjar spira ute i naturen har vi
planterat en liten krassematta tillsammans, detta
uppskattades verkligen av barnen. Denna ska vi
nu vattna så att den kan växa sig tät och fin.

Övrigt
Fredagen 15/5 förskolan stängd
Planerings Fredag 22/5
Sommarens stängda veckor 28-30
Höstens planeringsdag 17/8
Behöver man tillsyn någon av
dessa dagar/ veckor blir det jour
förskola, kontakta Maria i så fall.

Periodens syfte och mål
Kommande period fram till påsk ägnar vi åt att
erbjuda barnen att påskpyssla på olika vis. Vi
fortsätter även i planteringens tecken, vi kommer
att låta barnen plantera egen tomatplanta som de
får vattna och sköta om så den överlever och
växer. Den får de sedan ta hem och
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förhoppningsvis kan de skörda egna tomater i sommar. I samband med det
pratar vi även om vikten av att få det man behöver, i form av näring och vatten
och ljus för att kunna växa och må bra även som människa.
Vi har förstått att barnen berättar om ramsor hemma och att det ibland är
svårtolkat för er föräldrar därför kommer här en av dessa.

Masken kryper i sitt land ögonlös och utan tand, staren kommer på visit maskens mamma ropar smit.

Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar Annika och Magda
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