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Måndag

Utvärdering av föregående
period.

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Övrigt
Förskolan stängd:
19/6 midsommarafton
17/8 planeringsdag för
personalen

Den här perioden har vi varit ute mycket! Vi har gått på
promenader, plockat blommor, tittat på och upptäkt insikter
och små kryp! Vi har även börjat arbeta med grönt flagg
temat. Livstil och hälsa.
Vi har börjat ha dans och cirkel lekar. Gubben i lådan är en ny
favorit hos barnen. Samtliga deltar och kommer och frågar om
vi kan leka gubben i lådan. Vi har även börjat använda oss
utav" just dance" där barnen dansar och sjunger med.
Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin
motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att
värna om sin hälsa och sitt välbefinnande , lpfö98
På samlingarna har barnen fått börja återberätta vad som
skett under helgen. Samtliga barn får berätta och barnen har
fått lära sig att sitta tysta och lyssna och vänta på sin tur. Vi
har börjat avsluta samlingarna med sång och ramsor sär
barnen för räcka upp handen och önska vad dom vill sjunga.
Torsdag den 21 maj var det förskolansdag! Det firade vi med
en ute dag på gården. Vi hade lekte kom alla "mina barn" , "
Nilen" , "bro bro breda" och ringlekar tillsammans med solen
och Pluto och vi avslutade med sångsamling och korvgrillning.
Vi har fortsatt med våra besök till röda förskolan! Nu har
samtliga barn varit på besök där och vi tror att dom kommer
trivas jättebra.
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Periodens syfte och mål
Under kommande period kommer vi fortsätta vara ute mycket! Vi kommer fortsätta arbetet kring
livstil och hälsa, djur och natur. Gå på promenader och utforska vår närmiljö!

Övrigt:
Från och med v32 kommer barnen börja gå på röda förskolan! Barnen kommer gå på Häggen! Det är
avdelningen som ligger till vänster när man går in igenom ytterdörrarna.
Det kommer vara Mikaela,Johanna ,Cissi och Shona som kommer jobba där.
Midsommarafton 19/6 förskolan STÄNGD
Personalen har planeringsdag 17/8 Förskolan stängd

Med vänlig hälsning:
Micke, Mikaela, Johanna, Anna
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