Plutos veckobrev v. 45 – 46

V. 45
4/11 Måndag

Uteaktivitet/Ringlekar

5/11 Tisdag

Utflykt med matsäck

6/11 Onsdag

Ateljé/Skapande

7/11 Torsdag

Grupparbete – Grön Flagg -Tema vatten.

8/11 Fredag

”Fredagsmys” ♪♫ ♪

V. 46
11/11 Måndag

Uteaktivitet/Ringlekar

12/11 Tisdag

Utflykt med matsäck

13/11 Onsdag

Ateljé/Skapande

14/11 Torsdag

Grupparbete – Grön flagg – Tema vatten.

19/11 Fredag

”Fredagsmys” ♪♫ ♪

Periodens syfte och mål
Nu fortsätter vi med vårat fina hav på väggen och några fiskar, båtar och paljetter har fått komma upp. Detta ska
vi fortsätta med och vattenleken ska få ta vid igen för att se vad som eventuellt utvecklats eller görs annorlunda.
Vi tar bort lite leksaker och ev lägger till något annat.
Promenaderna som vi tar med matsäck ska få nya slutdestinationer. Vi ska försöka ta oss lite längre och hitta en
lite större skog. Vi hittar nya utmaningar och nya mål.
Skapande i ateljén har satt igång och barnen tycker det är kul att jobba med händerna. Vi har fått en trolldeg på
Pluto som används flitigt för att skapa med. Kavla, skära och göra kakor. Det finns mycket att tillverka.
Kommande tecken: Lila, Mus och Melon

Utvärdering av föregående period
Eftersom vi gått igenom många tecken nu så har vi under senaste veckan haft en hel del repetition på föregående
tecken och de flesta barnen har full koll på alla djur, färger och frukter. Det är kul att se och höra hur de alla
utvecklas och lär sig nya ord. De pratar inte bara med oss utan har konversationer med varandra.
Under Höstlovsveckan hade vi skapande-mössorna på. Vi gjorde finfina pumpor med paljetter och färg och
läbbiga spöken med samma fina klädsel. Barnen fick själva välja om de ville göra detta eller leka fritt.
”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens
egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” -Lpfö 98
OBS! ☼ Julfika (nu säger vi till i tid så ALLA kan komma) den 10:e December 15:oo till 17:oo
☼ Den 6:e December och den 7:e Januari har förskolan planeringsdagar!
Mvh Åsa, Cissi & Johanna

