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Utvärdering av föregående period

Måndagar
Utevistelse på gården
Tisdagar
Utflyktsdag med egen
matsäck
Onsdagar
Skapande i mindre grupper inne/ ute
Torsdagar.
Temainriktade aktiviteter
Fredag
Gemensam sångsamling
Övrigt:
Torsdag 5/6 har personalen
planeringsdag och förskolan
är stängd.
Vecka 28, 29, 30 är förskolan
semesterstängd, jourförskola
finns i Kungsängen, vid behov av det kontakta Maria
Morgensterns.

Veckobrev Håbo-Tibble förskola

Vi har nu börjat med våra matsäckar! Vi upplever att
barnen tycker det är roligt att få bära med sig sin egen
ryggsäck och packa upp det som de har med sig hemifrån. Vi tar med oss frukt till de barn som inte vill ta
med sig något.
När vi kom tillbaka efter påskledigheten såg vi hur vår
gräsmatta hade blivit gul och vissen då ingen kunnat
vattna den under tiden. Barnen pratade om att vattna
den och få den fin igen men den var redan bortom
räddning.
Vi har planterat tillsammans. Barnen har satt solrosfrön i små krukor och ska nu få ta hand om sina växter.
Dessa får de sedan ta med sig hem.
Några barn har lämnat leksaker till vår avdelning, dessa
uppskattas mycket av barnen och vi vill tacka så mycket från oss alla.
Under samlingarna har vi börjat prata om känslor. Vi
har använt oss av bilder med olika ansiktsuttryck på,
barnen har kunnat relatera till några olika känslor och
vad man vill göra då. När man är glad vill man leka, när
man är arg vill man slå något var sådant som barnen sa
bl.a.

Periodens syfte och mål
Vi fortsätter öva på det sociala samspelet med turtagning och konflikthantering. Vi tränar på att räcka upp
handen när man vill säga något under samling och att
det är viktigt att lyssna på den som pratar. Vi fortsätter
även att prata om hur man är en bra kompis.
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Vi kommer även att fortsätta med ämnet känslor.
Vi fortsätter att öva tecken med barnen. Vi har samma tecken ännu en period, tecken för perioden är;
*rädd
*arg
*keps
Vi önskar er alla en härlig valborgsmässohelg!

Med Vänliga Hälsningar
Åsa, Magdalena, Johanna och Virpi.

Veckobrev Håbo-Tibble förskola

!2

