Plutos veckobrev v. 37 - 38

V. 37
9/9 Måndag

Uteaktivitet/Ringlekar

10/9 Tisdag

Utflykt med matsäck

11/9 Onsdag

Ateljé/Skapande

12/9 Torsdag

Grupparbete

13/9 Fredag

”Fredagsmys” ♪♫ ♪

V. 38
16/9 Måndag

Uteaktivitet/Ringlekar

17/9 Tisdag

Uteaktivitet

18/9 Onsdag

Ateljé/Skapande

19/9 Torsdag

Grupparbete

20/9 Fredag

”Fredagsmys” ♪♫ ♪

Periodens syfte och mål
Vi välkomnar Åsa hit till Pluto, som ska vara här tills vidare istället för Minna. Minna är sjukskriven fram tills bebis
kommer. Vi välkomnar även vår nya Tim-vikarie Felicia, som jobbar då någon är frånvarande.
På samlingarna kommer barnen varje vecka att få lära sig tre nya tecken. Till en början får de lära sig en färg, en
frukt och ett djur. Vi börjar och avslutar med färg-sången. Den innehåller tecken som vi lär oss. Tecken är bra för
att stärka och stimulera språkutvecklingen.
På fredagar när vi har fredagsmys kommer alla avdelningar att gå in lite tidigare på förmiddagen. Vi samlas uppe
på Solen. Där kommer vi att starta med samma sång, sedan får varje avdelning bidra med två sånger var,
därefter avslutar vi med en ”avslutningssång”. Syftet med sångsamlingarna är att vi gör någonting gemensamt,
alla avdelningar, det är roligt att sjunga tillsammans. Barnen får även lära känna varandra på de andra
avdelningarna.
Under kommande period kommer vi att fortsätta med verksamhetsplanen och följa veckoschemat.

Utvärdering av föregående period
Vi har kommit igång lite smått med vecko-schemat. På måndagar har vi lekt ringlekar tillsammans med de andra
avdelningarna ute på gården.
Vi har kommit iväg på utflykt. Den första turen gick till lillskogen. Vi såg en snigel, barnen hittade röda bär och de såg även
hästar. De åt sin matsäck och lekte.
Barnen har även målat mycket med vattenfärger. Bilderna hänger på Plutos väggar. Titta gärna på dem.

Onsdagen den 11/9 kommer vattnet att stängas av här på Gråbovägen. Mer info finns på tavlan i hallen
på Pluto. Vi ber er att till den här dagen ta med en ryggsäck med en fylld vattenflaska och en frukt i.

