VECKOBREV
Månen vecka 43-44

Måndag
Utflykt! (Om man vill kan
man ta med en ryggsäck med
vattenflaska och en frukt. Om
man vill kan man också bara
ta med en tom ryggsäck, så
lägger vi på förskolan ner en
frukt i den.

Tisdag
Smågrupper

Onsdag
Smågrupper

Torsdag
Smågrupper

Fredag

Utvärdering av förgående
period.
Vi har börjat arbetet med de grundläggande färdigheterna,
som en hjälp för barnen i deras sociala samspel med varandra.
En del av arbetet har också varit att vi befunnit oss än mer
nära barnen i deras fria lek för att lyssna, observera och för att
kunna hjälpa barnen i olika situationer, tex vid konflikter.
Våra utflykter har gått till kyrkbacken där vi lekt både fritt
och organiserade lekar, t.ex. hunden och benet, det är roligt
att se när barnen förstår hur leken går till med sina regler.
Ute ser man verkligen att hösten har gjort sitt intåg, både
nedfallna löv och kastanjer drar till sig barnens
uppmärksamhet. En kommentar från ett barn var "när löven
faller av då vet man att det är höst"

Planering av kommande period.
Vi har valt att jobba med de grundläggande färdigheterna och
planerar att under kommande veckor jobba med barnens
självkänsla och deras egna självbild.

Övrigt

Detta kommer vi göra genom olika själv-stärkande övningar,
vi kommer att jobba i både smågrupper och i stora grupper
och fortsätta hjälpa barnen i den fria leken..

Vi behöver ytterligare en
föräldrar till Samrådet. Vi ser
helst en pappa.

Vi lägger också lite extra energi på att hjälpa barnen med att
kunna reglera sina impulser, att tänka efter lite innan och att
lyssna på varandra.

Nästa samråd är 12/11 på Gråbo.

Som ett steg mot självständighet kommer vi också att låta
barnen få träna mer på att klä på/av sig själva och låta detta få
ta den tid det tar, vi kommer att öva extra på detta under
nästa period.

Planeringsdag för hela förskolan
28/11, förskolan stängd.

Vi vill påminna om att ni behöver fylla i era barns när/frånvaro
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under vecka 44 på hemsidan. En

trevlig helg önskar vi er alla!

Med vänliga hälsningar. Micke,

Magda och Johanna.
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