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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

Det har varit mycket inskolningar på förskolan. Därför har vi
varit ute mycket på gården och lekt. Barnen har klättrat i rep,
försökt prickat bollar i däck, gungat, cyklat och lekt i
sandlådan. Vi äter mellanmål ute så fort vädret tillåter.
Vi har även varit iväg på utflykter. Pratat mer om vad som
finns ute i naturen. Barnen har fått välja områden som dom
vill jobba med! Kategorierna blev Blommor, småkryp och
fåglar som finns i vår närmiljö.
Vi har börjat med besöken till röda förskolan. Nu har tre
grupper varit iväg och upplever att dem tyckte det var roligt
och att de trivs bra! Jätte kul att se att samtliga barn faktiskt
vågat ta för sig och leka med dom äldre barnen. Många barn
pratar väldigt mycket om deras besök på röda förskolan.

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

Periodens syfte och mål
Under kommande period kommer vi fortsätta vara ute då vi
upplever att barnen tycker om att vara ute och leka.
Vi kommer nu börja arbeta mer kring det grupper som blev
när barnen fick välja vad dom vill arbeta med! Vi kommer
fördjupa oss i kategorierna fåglar,blommor och små kryp som
finns i vår närmiljö.
Vi kommer fortsätta med våra besök till röda förskolan.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin
förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa
frågor om och samtala om naturvetenskap. Lpfö 98
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Övrigt:
Under den här perioden har (som många av er redan märkt) utflykterna uteblivit! Detta beror på att vi
har haft inskolningar och behövt hjälpas åt allihopa över huset och vi har därför inte haft möjlighet att
lämna gården. Vi säger till i dörren nästa gång barnen ska ha med sig ryggsäckarna!
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.

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