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Måndagar
Utevistelse på gården
Tisdagar
Utflyktsdag med egen matsäck
Onsdagar
Skapande i mindre grupper
inne/ ute

Utvärdering av föregående period
Under denna period har vi varit ute på olika
äventyr, bland annat har en del av gruppen varit
och sett på traktorerna på Önsta gård.
Vår picnic förlades till lekstugan, vi gick en liten sväng innan vi tryckte in oss allihop i lekstugan och åt vår matsäck, det tyckte barnen
var både roligt och tokigt.

Torsdagar.
Temainriktade aktiviteter
Fredag
Gemensam sångsamling
Övrigt:
Torsdag 5/6 har personalen planeringsdag och förskolan är
stängd.
Sommarpicnicen infaller tisdagen 3 juni 15-17, då alla familjer
är välkomna till förskolan med
egen matsäckskorg.
När det börjar bli varmare kan
det vara bra att barnen har egen
märkt handduk med sig, då vi
badar i vattenspridaren ibland.
Höstens planeringsdag infaller
20/8, förskolan är då stängd.

Vi har också deltagit i Håll Sverige rent och
gick för att plocka skräp, detta gjorde vi i två
grupper under två olika dagar. Barnen var flitiga
och hittade en hel del skräp som vi sedan tittade på och pratade om.
Vi har haft vattenlek ute på gården i stora baljor
och vi har gjort egna såpbubblor som barnen
fick blåsa med sugrör.
Under samlingarna har vi pratat om känslor och
när man känner olika känslor. Barnen sa att
man blir arg om någon puttas eller slåss. Glad
blir man när man busar med mamma, skrattar,
kittlas. Ledsen blir man om någon skräms.
Många tankar från barnen.
Periodens syfte och mål
Vi fortsätter öva på det sociala samspelet med
turtagning under samling och att det är viktigt
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att lyssna på den som pratar.
Vi fortsätter att prata om hur man är en bra kompis, hur man gör när det kommer en ny kompis och att prata om känslor.
På måndag börjar det en ny flicka hos oss.
Vi fortsätter att öva tecken med barnen. Nya tecken för perioden är;
* sjunga
* tack.
Sista matsäcksutflykten har vi vecka 24, därefter kommer verksamheten att ha
en mer spontan karaktär.
Ni som vill ha bilder på barnen vill vi lämnar ett märkt USB-minne till någon av
oss personal, eller säger till om ni vill ha bilderna på en CD. Vi behöver ha dessa
så fort som möjligt för att hinna föra över bilderna innan semestrarna börjar.

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Med Vänliga Hälsningar
Åsa, Magdalena och Johanna
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