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VECKOBREV
v.14-15

Måndag
Aktivitet i mindre grupper

Utvärdering av föregående
period.

Tisdag
Utflykt djuren

Onsdag
Utelek & mindre grupper

Torsdag
Utflykt frukterna

Fredag
Aktivitet i mindre grupper

Övrigt
Klämdagar 15/5
Planeringsdag 22/5
Förskolan är stängd dessa
dagar.
Glöm inte att fylla i på
nätet!

Under den här perioden som varit har vi varit ute väldigt
mycket.
Vi har varit på promenader till idrottsplatsen och lekt på
fotbollsplanen och lekparken. Även lekt och klättrat borta vid
kyrkbacken. Vi övar även hur man går längs vägen och hur
man gör när man gör när man ska gå över vägen.
Att vara ute på gården och cykla,gunga och leka rollekar trots
lite sämre väder hindrar inte barnen att inte vilja vara ute.
Dom vill sällan gå in när det väl är dax att gå in och äta.
Vi har även påskpysslat en del då barnen fortfarande visar
stort intresse kring måla ,klippa och klistra. Vi har även på
samlingarna pratat om påsken.
Dessa två veckor har häggen från röda fsk varit här på
tisdagarna och hälsat på! Då har vi varit ute på gården och
lekt och grillat korv till lunch med dom. Vilket har lätt till att
djur gruppen har fått gå på sin utflykt på onsdagar istället för
tisdagar. Men vi kommer gå iväg på tisdagar nu igen!

Periodens syfte och mål
Under kommande period kommer vi fortsätta vara ute då vi
upplever att barnen tycker om att vara ute.
Vi kommer nu börja arbeta kring temat djur & natur. Detta är
ett tema som passar bra när det börjar bli vår då vi kan lämna
gården och upptäcka våra närområden. Det är även rätt årstid
att sätta lite frön i jord för att sedan se vad som händer. Vi
kommer även att titta på olika djur från olika världsdelar och
använda oss av våran jordglob.

Lorum Ipsum Dolor

1

Lorem Ipsum Dolor

7 januari 2015

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska,
dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Lpfö 98

Övrigt:
Nu börjar det bli dags att ta med sig ryggsäckarna när vi går på utflykt. Djuren går på tisdagar och
frukterna på torsdagar. Vilket barn som tillhör vilken grupp står på dörrarna inne på månen. Det går
bra att fråga oss om ni är osäkra och vi ska försöka komma ihåg att påminna. Det som ska finnas med i
väskan är något att dricka och en frukt. Sittunderlag kan även vara något vi rekommendera.
Från och med v.16 kommer vi att börja besöka Röda förskolan inför överflyttande i augusti. Vi kommer
att åka i grupper på 3-4 barn per gång.
Glad påsk!

Med vänlig hälsning:
Micke, Mikaela, Lotta, Rina & Johan
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