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Utvärdering
Måndagar

av föregående period.
Tack till er föräldrar som hade möjlighet att var med på föräldramötet, det är så värdefullt för oss personal att få ta del av
era tankar och åsikter.
Vi ska få en till ny kompis på Pluto. Han heter Lucas och han
kommer för att hälsa på oss på fredag.

Tisdagar

Onsdagar

Under de senaste två veckorna har det varit frånvaro bland
personalen så vi har inte gått iväg på utflykter,med tanke på
barnens säkerhet utan utnyttjat vår gård istället. Vi har tagit
fram våra cyklar vilket har varit mycket populärt, men rätt
knepigt. Balansgång har också tränats och några har blivit riktigt säkra.
Nu blev det dock lite vinter igen så vi får återgå till åkning på
madrass, vilket barnen också uppskattar.
Nu har vi undersökt vatten i förändring på alla vis vi och barnen har kommit på och sett att när man tar in is så blir det till
slut vatten,som inte är särskilt rent.Vi frågade barnen om man
kan dricka det och fick ett enhälligt nej till svar.

Torsdagar

Vi har också sett att när man stoppar in det i frysen så blir det
is igen fast en ganska okompakt. När vi vände upp och ner på
den så delade den på sig och var delvis smulig.
Under samlingarna har vi också dagligen tagit fram kort på
barnen och deras namn och pratat om vilka som är på förskolan och vilka som är hemma. Barnen tycker verkligen om detta och blir förtjusta både över sin egen bild och kompisarnas.

Fredagar

Veckobrev Håbo-Tibble förskola

Många känner också igen sitt namn och det har även kommit
kommentarer som " jag har ett långt namn men det där namnet är kort "
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Periodens syfte och mål
Måndagar
Utevistelse och Ringlekar.
Samling med sång, rörelse, tecken m.m

Tisdagar

Under den här perioden kommer vi att undersöka vad som
flyter och vad som sjunker och höra vad barnen har för funderingar kring det.
Syftet är att uppmärksamma olika egenskaper hos olika material och vad det kan bero på att de beter sig olika.

Utevistelse.
Utflykt.

Onsdagar

Vi fortsätter använda de tecken vi lärt oss men lägger nu till
tecknen för:

Utevistelse.

* Glad, trött

Skapande i mindre grup-

*Skor

per.

Under den här perioden kommer vi försöka ta oss iväg till
tibblegården. Där kommer barnen få springa, leka och äta
frukt.

Torsdagar
Utevistelse.
Grön flagg tema - vatten.
Vi jobbar i mindre grupper.
Samling med sång, rörel-

Syftet med detta är att barnen ska få större möjlighet till lek
och rörelse, samt träna på sin grovmotorik i annan miljö än
den vanliga.
Med Vänliga Hälsningar
Åsa, Magdalena och Johanna.

se, tecken m.m

Fredagar
Utevistelse.
Gemensam sångsamling
Veckobrev
förskola
med allaHåbo-Tibble
barn på gråbo-

vägen.
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