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Måndagar

Utvärdering av
föregående period.
Under den här perioden har vi gått på olika utflykter och varit
utanför gården mycket. Vi har upptäckt ny-gamla ställen där
barnen varit tidigare, men för mycket länge sedan. Vi har bl.a
varit på en fin kulle i en hästhage där det finns berg och klätterträd att klättra i.

Tisdagar

Onsdagar

Vi har besökt Tibble-gården. Vi upplever att barnen tyckte
att det var väldigt kul! Där fick de springa, leka med bollar,
krypa i rör, vi hade samling och lekte lekar.
Vi har gått till Lill-skogen flera gånger. Sist vi var där samlade
vi material (pinnar, stenar, löv m.m) som vi sedan använde på
samling. Vi hade en vatten-samling där barnen fick se vad som
hände med materialet när man la de i vattnet. En del sjönk
och en del flöt.
På samlingarna har vi övat på tecknet för skor. Vi har även
använt oss av våra bilder på barnen för att se vilka som är på
förskolan, vilka som är lediga och vilka som är sjuka.

Torsdagar

Nu när solen tittar fram och det börjar bli varmare ute, så
passar vi på att va ute så mycket vi bara kan! Snart hoppas vi
att det är så varmt så vi kan äta mellanmål ute.

Fredagar
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Periodens syfte och mål
Vi kommer återigen gå till Tibble-gården. Syftet med Tibble-gården är bl.a att barnen ska få
öva på sin grovmotorik! Vi upptäckte också att sist vi var där så tog flera barn mer plats i
gruppen, så det är också ett sätt att stärka gruppens gemenskap, och även ett sätt för barnen
att upptäcka sin närmiljö.
Vi kommer fortsätta med barnens akvarier! Vi har planerat att barnen ska få göra sockermålningar, filmjölksmålning och att de ska få göra en naturväv. Syftet med detta är att barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och
redskap.

Förra perioden övade vi endast på tecknet för skor, därför fortsätter vi nu denna period med
att öva på tecken för:
* Glad, trött
*Skor
Samt alla gamla tecken vi kan!
Vi fortsätter jobba med Grön Flagg! Denna period kommer barnen få göra små expriment. Vi
kommer bl.a få se vad som händer med russin när man lägger dom i bubbelvatten och vi
kommer fylla flaskor med vatten blandat med olika material i.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för
mätning, tid och förändring. Lpfö 98
Med Vänliga Hälsningar
Åsa, Magdalena och Johanna.
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Övrig information.
Förskolan har stängt v. 28,29,30.
Om ditt barn behöver gå på
jourförskola (i Kungsängen) kontakta Maria. 073625910
Den 5 juni är förskolan stäng då
vi har planeringsdag.
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