VECKOBREV
Vecka 21 - 22

Måndagar
Utevistelse på gården

Tisdagar
Smågrupper

Onsdagar
Utflykt med hela
gruppen

Torsdagar
Smågrupper och
gemensam
sångsamling

Utvärdering av
föregående period
Under perioden som gått har vi introducerat
olika begrepp i vårt arbete med barnen.
Vi har lekt med bollar och hinderbanor och
provat begreppen under, över, bakom, bredvid
och mellan. Barnen har också fått stå framför
spegeln och tittat på sig själva och varandra,
de har tittat på hur långa de är gentemot
varandra. Det var roligt att se hur de tänkte
och såg på sig själva, nästan alla tyckte att de
själva var längst.

Fredagar
Utevistelse på gården

Övrigt

Planeringsdag Fredag 22/5
Sommarens stängda veckor
28-30

Periodens syfte
Kommande period kommer vi att ha
inskolning av en pojke, det är Jakob som vi
hälsar välkommen denna gång. Även denna gång
kommer vi att förlägga mycket av vår verksamhet i
den närmaste miljön för att ge vårt nya barn en så
lugn start på sin förskoletid som möjligt och vi
kommer att fokusera på att ge tid till gruppen att
lära känna sin nya kamrat.

Höstens planeringsdag 17/8

Vi kommer även att arbeta med jaguppfattningen
under perioden och prata om känslor, vad vi mår bra
av och hur vi är mot varandra.
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Övrigt
Vi har nu en praktikant på Pluto som heter Sofie. Hon kommer att vara hos oss
under två veckor. Barnen tycker att det är roligt med henne.
Nu är det dags att ta med egna vattenflaskor till barnen samt solkräm att ha på
hyllan. En solhatt eller keps kan också vara bra att ha.
Tisdag 26/5 infaller årets avslutningspicnick med föräldrar och barn här på
Gråbo mellan 15.00 - 17.00. Varmt välkomna!
Torsdagen 21/5 uppmärksammar vi pedagoger Förskolans dag tillsammans med
barnen.

Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar Annika och Magdalena.
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