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VECKOBREV
v.9-10

Måndag
Aktivitet i mindre grupper

Utvärdering av föregående
period.

Tisdag
Utflykt djuren - ingen matsäck

Onsdag

Den här perioden har vi skapat mycket. Barnen har bla fått
gjort sockermålningar och de har fått måla med diskborstar
istället för med penslar. Deras konstverk sitter uppe på
väggarna på månen. Kom gärna in och titta.

Utelek & mindre grupper

Torsdag
Utflykt frukterna - ingen
matsäck

Fredag
Aktivitet i mindre grupper

Övrigt
Med tanke på snön så kan det
vara bra att ta med en hjälm
till barnen då barnen tycker
det är jätte kul att åka
madrass och stjärtlapp när
vädret tillåter.
Vi kommer inte att ta med
några ryggsäckar på utflykten
då det är för kallt! Vi
informerar när vi anser att vi
kan börja ha med oss dom
igen!
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Barnen har fått pröva på olika munmotoriska övningar samt
språkövningar. De har fått göra olika motoriska övningar med
tungan, blåst och sugit i sugrör i både fil och i vatten, blåst på
fjädrar och på bollar m.m
Vi har kommit iväg på våra utflykter. Vi har gått till
kyrkbacken och lekt mycket i snön. Vi har gjort snöänglar,
rullat i snön, haft snökrig och hoppat/klättrat i stora
snöhögar.
Vi har även hunnit med lite grön flagg och haft mini-röris
med barnen ute på gården.

Periodens syfte och mål
Den här perioden fortsätter vi med skapande. Barnen ska få
göra iskuber. Vi häller vatten i mjölkpaket blandat med olika
material... Tex färg, ris eller glitter, sedan lämnar vi paketen
ute i några dagar för att se vad som händer. (Om vädret
tillåter) Sedan kan barnen få bygga och konstruera med
iskuberna.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin
förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av
olika tekniker, material och redskap. Lpfö 98
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Vi kommer även fortsätta med våra språk- och munmotoriska övningar. Vi upplever att barnen visar
stort intresse för detta och tycker att det är kul.
Under den "fria leken" väljer barnen just nu att skapa med papper och pennor eller med pärlor. Att
bygga tågbanan och köra tåg är också populärt. Barnen leker även mycket rollekar. De leker bla att de
har samling, att de är Anna & Elsa från frost eller att de är på utflykt.
På samlingarna har vi börjat med att barnen får se deras namn och gissa på vems namn de är. Vi pratar
om vilken dag det är varje dag och sjunger vecko-sången. Vi leker ofta hunden och benet. Vi kommer
fortsätta med samma innehåll i samlingarna även denna period.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för
symboler och deras kommunikativa funktioner. Lpfö

Övrigt:
Kommunen har upphandlat ett nytt städbolag, det började i januari. Än har inte alla rutiner satt sig ,
och städningen sker på dag tid och kan därför upplevas att det inte är rent på morgnarna.
Rina och Lotta kommer att jobba 2-3 dagar i veckan var här med oss på månen. När Lotta inte är här
så är Rina här.
V 9 kommer Micke tillbaka och Mikaela har sem from den 26 jan och kommer tillbaka v 12.

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