Veckobrev v. 21-22
V. 2 1
Mån 20/5
Tis 21/5
Ons 22/5
Tor 23/5

Utflykt ta med liten matsäck

Fre 24/5
V. 2 2
Mån 28/5
Tis 29/5
Ons 30/5
Tor 31/5

Utflykt ta med liten matsäck

Fre 1/6
Periodens syfte och mål
Vi drar igång med vår sista projektgrupp som kommer att jobba med traktorer. Vi kommer även denna
period vara ute mycket och några av våra inneaktiviteter kommer att flytta ut. Man kan ju faktiskt bygga
med duplo, rita och göra halsband ute. Vi fortsätter också att leta efter vår och sommartecken i naturen.
Denna period tar vi med oss våra egentillverkade påsar med oss på våra promenader.

Utvärdering av föregående period
Under föregående period har det varit underbart väder, så mycket utelek har det blivit. Vi har lekt på
gården och även traskat i väg på utflykt. Vår senaste promenad gick till Iors koja, där vi tittade på myror
som gick omkring på ett omkullfallet träd. På vägen hem passade vi på att plocka vitsippor nedanför
kyrkan och fick med oss en hel bukett med fina vårtecken hem. 
På gården är det full aktivitet när vi är ute. Vi gräver i sanden, cyklar och gungar. Våra solrosor har vi
planterat ut i vår planterings - låda utanför . Vi håller tummarna för att de tar sig!
Vi har avslutat vårt hästprojekt med en hinderhoppning och några barn hade med sig käpphästar, häst
projektet har gått bra men har kanske gått lite trögare.
Vi har haft ett par sångsamlingar ute på gården och då också passat på att leka någon av våra lekar vi lärt
os s .
Denna vecka välkomnar vi vår nya kompis Harry.
Vi har även firat förskolans dag med lite lekar som t ex björnen sover och katten är lat. Vi blåste även
såpbubblor och ritade på marken utanför ytterdörrarna. Kul tyckte vi alla!
Vi har tagit vårt gruppfoto och kommer att bränna dem, tillsammans med andra blandade bilder
på ert barn, på skivor som ni får hem innan terminens är slut.
11 juni kl. 15 -17 har vi avslutningspicknick på förskolans gård, välkomna!
Stort tack till Er som var och målade och städade på vår gård den 5 maj, det blev jättefint!
Mvh Ingela och Denise

