Plutos veckobrev v. 51-52

V. 51
16/12 Måndag

Uteaktivitet/Ringlekar

17/12 Tisdag

Utflykt

18/12 Onsdag

Skapande

19/12 Torsdag

Grupparbete – Grön Flagg -Tema vatten.

20/12 Fredag

”Fredagsmys” ♪♫ ♪

V. 52
23/12 Måndag

Förskolan stängd

24/12 Tisdag

JULAFTON - Förskolan stängd

25/12 Onsdag

JULDAGEN - Förskolan stängd

26/12 Torsdag

ANNANDAG JUL - Förskolan stängd

27/12 Fredag

Förskolan stängd

Utvärdering av föregående period
Vi har under tidigare period både tränat på våra nya tecken men även tittat på lite gamla tecken. Barnen är
otroligt duktiga och minns de allra flesta ord och tecknen.
Vi har sjungit mycket julsången på samlingarna bl.a. ”Midnatt råder” och ”Mössens jul”
Det har blivit en hel del pyssel på Pluto de senaste veckorna och självklart främst i Julens tecken. Glitter och
målarfärg, tomtar och pepparkakor.
Johanna har bakat peppisar med några av barnen som ni kanske sett på deras hyllor, alla barn ska få möjlighet
att baka.
Vi har inte än fått så mycket snö så det har varit svårt att ta in snö för att kolla vad som händer och minusgrader
har vi inte heller haft så mycket så vi har inte tagit ut vatten. Men vi har sett ute i pölarna under föregående vecka
att det fanns is på dem som vi har gått på och lyssnat hur det knastrar.
Periodens syfte och mål
Under kommande vecka kommer vi att fortsätta vårt julpyssel och sjunga julsånger. Julen står för dörren och vi
barnen pratar mycket om tomten och snögubbar.
Vi tar inte fram några nya tecken utan jobbar på med de vi har.
OBS! ☼ Vi vill tacka föräldrarna på Pluto för en lyckad julfika och för våra FINA presenter
☼ Den 7:e Januari har personalen planeringsdag och förskolan är stängd!
☼ Tack för att vi fick möjlighet att ha workshop och gå på julbord tillsammans!

Önskar Åsa, Cissi, Johanna och Lotta G.

