V .3 9
Mån 23/9
Tis 24/9
Ons 25/9
Tors 26/9
Fre 27/9
V. 4 0
Mån 30/9
Tis 1/10
Ons 2/10
Tors 3/10
Fre 4/10

Veckobrev v. 39-40
Välkommen Easton som börjar hos oss idag!
Dockteater i Bro se sep bilaga
Föräldramöte kl 17.30 på Gråbovägen, välkomna!
Utflykt med matsäck
sångsamling

Tibblegården, vi går 9.15
Utflykt med matsäck
sångsamling

Periodens syfte och mål
Vi kommer att fortsätta med ”Vem är det som knackar på min rygg?”, vi har inte
hunnit leka den så många gånger och barnen tycker den är rolig, värd att fortsätta med
alltså. I leken övar barnen koncentration och ska lyssna vems röst det är de hör.
Vattenprojektet fortsätter med att vi kommer ha vattenlek inne på Solen i smågrupper,
vi tror att även våra ”stora” 3-åringar kommer att uppskatta att ösa och hälla med
vatten.
Vi kommer att gå till Tibblegården för att kunna springa och leka på stora ytor
inomhus, vi hoppas det blir en kul utflykt i vår närmiljö och ett bra tillfälle för
rörelselek.
Alla barn födda -10 är inbjudna till Dockteater i Bro som vi kommer att åka på, vi tror
att det kommer att bli spännande både med teater och att åka buss.
Utvärdering av föregående period
Under första veckan denna period hade vi en del små sjukdomar i personalstyrkan,
vilket tex påverkade vår utflykt så att vi gick till en känd och van plats vid Kyrkbacken,
men vi tar nya tag för att upptäcka nya platser. Vår vattenlösa dag gick bra, vi grillade
korv på gården och letade guldstenar med skattkarta i sandlådan, barnen tyckte att det
var kul och var mycket engagerade i letandet som pågick hela dagen.
Vi har börjat leka ”Vem är det som knackar på min rygg?” Efter att bara ha lekt leken
en gång var det några barn som själva började leka leken i en liten grupp, det är ett bra
betyg till en lek, barnen tycker om den!
Vi har påbörjat vårt tema ”Vattenresurser” i vårt Grön Flagg projekt genom att fråga
barnen -Vad är vatten? och -Var finns det vatten? Vi har fått många kloka svar och de
finns inne på vår vägg att läsa. Vi har haft en riktig regnvädersdag då barnen lekte med
riktigt mycket vatten, dessa dagar går ju inte att planera in på schemat, men vi kommer
att passa på att leka med- och använda regnvattnet när det kommer.
Alla barn har nu fått prova på att jobba med riktig lera, de flesta har uppskattat det och
några har varit lite mer försiktiga. Lotta kommer nu under en tid att ha Ateljétid med
Plutos barn. Vårt mål är att alla barn ska hinna prova minst en gång till under
höstterminen.
Lotta kommer att ha semester under v. 39
Mvh hälsningar Ingela, Denise och Lotta

