Plutos veckobrev v. 39 – 40

V. 39
23/9 Måndag

Uteaktivitet/Ringlekar

24/9 Tisdag

Utflykt med matsäck

25/9Onsdag

Atelljé/Skapande

26/9 Torsdag

Grupparbete – Grön Flagg -Tema vatten.

27//9 Fredag

”Fredagsmys” ♪♫ ♪

V. 40
30/9Måndag

Uteaktivitet/Ringlekar

1/10 Tisdag

Utflykt med matsäck

2/10 Onsdag

Ateljé/Skapande

3/10 Torsdag

Grupparbete – Grön flagg – Tema vatten.

4/10 Fredag

”Fredagsmys” ♪♫ ♪

Periodens syfte och mål
På torsdagar kommer vi att dela in barnen i mindre grupper och börja med grön flagg. Årets tema är vatten.
Barnen kommer att få upptäcka vatten, vart det finns vatten, vatten i olika former och vad vi använder vatten till.
Varje helg kommer ett barn få en hemuppgift. Läs mer om det på tavlan i hallen på Pluto.
Barnen på Pluto tycker om att sjunga och dansa. Vi har samling i stort sätt varje dag där vi sjunger och lär oss
tecken. Vi kommer att ha lite mini-röris, då vi tror att barnen kommer att uppskatta det och då även få möjlighet att
träna sin grovmotorik.
Periodens nya tecken är blå, katt och päron. Varje dag sjunger vi en sång om periodens färg, kanske har ni hört
något hemma?

Utvärdering av föregående period
Vi hade en ute-dag där vi var ute hela dagen p.g.a. att vattnet var avstängt. Barnen hade med sig en liten
matsäck som vi åt, de fick måla med vattenfärger ute på gården och de fick gå på skattjakt. Till lunch blev det
korv med bröd.
Vi hade gemensam sångsamling inne uppe på solen första gången för terminen. Alla barn verkade tycka det var
roligt. Vi sjöng bl.a. namnsången, björnen sover, dansa lilla nalle, gräshoppan m.fl. ♪♫
Vi har bestämt att vi övar på våra tecken två veckor i rad, istället för en vecka. Detta gör vi för att vi vill att barnen
ska lära sig dem ordentligt. Förra periodens tecken var gul, banan och hund. Vi upplever att barnen tycker att det
är roligt och att de lär sig fort.
Vi har redan börjat lite på grön flagg temat. Vi har varit ute i regnet och haft vattenlek. Barnen har hoppat i
vattenpölar, öst och hällt vatten i och ur hinkar. Vi har frågat barnen vart vattnet och regnat kommit ifrån och fått
olika svar.
Vi även målat mycket. Barnen har målat varsin bild med pastellfärger, vi har också målat mycket med vattenfärg
och efter vilan brukar barnen rita med tuschpennor.
OBS! ☼ 25:e September har vi föräldramöte klockan 17:30
☼ Ta gärna med varma filtar och kläder till vilan nu när det börjar bli kyligare. /Åsa, Cissi & Johanna

