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VECKOBREV
v.11-12

Måndag
Aktivitet i mindre grupper

Utvärdering av föregående
period.

Tisdag
Utflykt djuren - ingen matsäck

Onsdag
Utelek & mindre grupper

Torsdag
Utflykt frukterna - ingen
matsäck

Fredag
Aktivitet i mindre grupper

Övrigt
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!

Vi har inte gjort några iskuber då det inte har varit
minusgrader. Vi diskuterar med barnen vad vi kan göra med
alla mjölkpaket istället. Barnen tyckte att vi kunde åka till en
bondgård, mjölka korna och fylla på den nya mjölken i de
gamla paketen.
Vi har fortsatt jobba med språk och munmotoriska övningar.
Barnen har fått blåsa på bilar så de åker framåt, blåsa i
visselpipor och gjort tung-sagor.
Det har varit sportlov. Under den veckan var det få barn på
förskolan, då passade vi på att vara ute på gården mycket. Vi
frågade varje dag vad barnen ville göra och de fick själva välja.
Under samlingarna har barnen fått öva på sin namnbild, och
nästan alla barn känner igen sitt namn. Just nu jobbar vi med
namnen i bara versaler, men kommer snart även att skriva
namnen med gemener.

Periodens syfte och mål
Denna period kommer vi fortsätta att skapa. Barnen visar
stort intresse för detta. Även vid den fria leken väljer barnen
att skapa. De skapar med pärlor, pennor, saxar och lim m.m.
Under den planerade aktiviteten kommer vi så småningom
börja att prata om påsken och börja påskpyssla.
I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns
förmågor och barns eget kultur skapande som att
överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia,
språk och kunskaper – från en generation till nästa. Lpfö
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Vi fortsätter även denna period med språk munmotoriska övningar.
Vi läser även mycket böcker då det främjar barnens språkutveckling och ordförråd.

Övrigt:
OBS! Den 19 mars ska vi åka på teater i Bro. Nasse-musikalen heter den. Vi åker abonnerad buss som
går 08.45 därför är det viktigt att ert barn är på förskolan senast kl 08.15. Bussen går tillbaka till
förskolan 10.30.

Mikaela kommer tillbaka från sin semester den 13 mars.

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