VECKOBREV
Vecka 15-16

Måndagar
Utevistelse på gården

Tisdagar
Smågrupper

Onsdagar
Utflykt med hela
gruppen, ingen matsäck

Torsdagar
Smågrupper och
gemensam sångsamling

Fredagar
Utevistelse på gården

Övrigt

Utvärdering av föregående
period
Under föregående period har det varit mycket
påskpysslande på vår avdelning, barnen har
använt sin kreativitet med hjälp av penslar, lim,
färg och fjädrar bland annat. Det har också
målats en hel del vilket många av barnen tycker
är väldigt roligt just nu.
Vår krassematta har barnen vattnat och den har
växts sig riktigt hög och tät. När vi luktade på
den tyckte alla att den luktade illa men nu har
några.även vågat smaka på den.
Under en av våra promenader undersökte vi
olika spår som vi såg och förslagen var många
angående vem som gått där. Allt från räv till
dinosaurie.Till sist enades vi om häst, hund, sko
och bil.

Fredagen 15/5 förskolan stängd
Planerings Fredag 22/5
Sommarens stängda veckor 28-30
Höstens planeringsdag 17/8
Behöver man tillsyn någon av
dessa dagar/ veckor blir det jour
förskola, kontakta Maria i så fall
Markören-enkäten finns nu på
hemsidan , fyll gärna i denna.

Periodens syfte
Kommande period tänker vi plantera frön till
barnens egna plantor, som de sedan får hjälpa
till att sköta om.
Vi kommer också att starta upp vårt Grön
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Flagg-arbete. Grön Flagg är ett arbete som Håll Sverige Rent har
tillsammans med förskolor och skolor för att sträva mot en hållbar
utveckling, detta är även direkt kopplat till läroplanens mål. Vi på vår
förskola är med i Grön Flagg och det nya temat vi valt är Livsstil och
Hälsa. Vi kommer att arbeta med olika delar av det, såväl de fysiska som de
mentala sidorna av detta.
Här kommer ännu en ramsa:
Det var en gång en skata som kunde prata, när barnen gick ut på gården
flög skatan till marken.
När barnen åt kaka ville skatan smaka. Snälla barn kan jag få en kaka, det
vore så gott kan jag få smaka?
Flickan sa: Ja. Pojken sa: Ja men då kom fröken och sa: kakorna ska barnen
ha men då sa barnen : kakorna ska skatan ha.

Trevlig helg och glad påsk!
Med vänliga hälsningar Annika och Magda
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