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VECKOBREV
v.21-22

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
Föräldramöte på röda
förskolan 21/5 inför flytten dit
efter sommaren.
22/5 förskolan stängd pga
planeringsdag för personalen.

Det har varit mycket inskolningar på förskolan. Därför har vi
varit ute mycket på gården och vi upplever att barnen
uppskattar vår utevistelse. Vi har börjat komma iväg på vår
utflykter igen och barnen har efter vår start kring djur och
natur temat börja uppmärksamma dom blommor ,fåglar och
småkryp som vi har i vår närmiljö! "Titta vad är det här, titta
det här är en smörblomma etc. "
Nu när det varit lite fuktigare ute har barnen börjat
uppmärksamma sniglarna! Vi har pratat om hur gamla dom är,
vad dom äter och vart sniglarna kan bo! Vi har även sjungit om
snigeln på samlingarna.
Grupperna som blev av när barnen fick välja kategorier i
temat djur och natur har vi fått lägga lite åt sidan. Vi upplever
att detta blev svårt att genomföra då barnens intresse varierar
från dag till dag och stämde inte riktigt med deras val. Så vi
bestämde oss för att samtliga barn kommer få möjlighet att
vara med på samtliga kategorier.
Vi har fortsatt med våra besök till röda förskolan! Barnen
pratar väldigt mycket om besöken där och vi upplever att
samtliga tycker det ska bli roligt att börja där till hösten.

Periodens syfte och mål
Under kommande period kommer vi fortsätta vara ute
mycket! Vi kommer fortsätta försöka vara ute både för och
eftermiddagar dom dagar vädret tillåter.
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Vi kommer att fortsätta jobba med djur och natur temat! Vi kommer gå iväg på promenader och
utflykter där barnen får vara med och upptäcka vår närmiljö. Vi kommer titta lite närmare på fåglar,
blommor och småkryp som vi stöter på under våra utevistelser.
Barnen kommer nu gå på utflykt med sina grupper "djuren" och "frukterna" igen. Djuren har
utflyktsdag på tisdagar och frukterna torsdagar! Barnen får ha med sig sina ryggsäckar med en
vattenflaska i så står vi för frukten. Vi kommer lägga ner en frukt i barnens ryggsäckar innan vi går
iväg.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska,
dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Lpfö 98

Övrigt:
Under den här perioden har det börjat bli varmare ute och solen är mycket stark så vi rekommenderar
solkräm, keps/solhatt och en vattenflaska till barnen.
Lotta och Rina kommer från och med nu bara vara här som vikarier. Cissi är tillbaka och kommer
börja arbeta på solen och Anna kommer att vara med oss inne på Månen fram tills midsommar.
Det kommer vara ett informations möte på röda förskolan 18.00 den 21 MAJ angående flytten dit
efter sommaren. Meddela oss i dörren om ni kan närvara eller ej!

Med vänlig hälsning:
Micke, Mikaela, Lotta, Rina, Lotta och Anna
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