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Måndagar
Arbete i smågrupper
Tisdagar
Arbete i smågrupper

Utvärdering av föregående period
Arbetet med vårt tema "sinnen" och barnens
grundläggande färdigheter har utmanat och in-

Onsdagar

tresserat barnen.

Utflyktsdag - ej matsäck

Vi har nu även arbetat med och undersökt vårt

Torsdagar

Barnen fick i mindre grupper prova att smaka på

Arbete i smågrupper

sött och salt. Alla barnen provade och reaktio-

Gemensam sångsamling med hela förskolan

smaksinne, vilket har fått avsluta terminens tema.

nerna var olika. Alla barnen kände igen att det var
socker de smakade och tyckte att det var gott
medan reaktionerna på salt var att det smakade
konstigt och illa.

Datum att komma
ihåg:
Planeringsdag 28/11-14
Ni som inte lagt in era
barns närvaro/ledighet
för den dagen, gör detta på hemsidan. Sista
dag för detta 17/11.
Även julledigheten
finns nu att lägga in!
Även om barnen ska gå
sina ord. tider måste
detta anmälas.
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Periodens syfte och mål
Nu börjar julen att närma sig och höstterminen
börjar gå mot sitt slut. Nu kommer vi att fokusera
lite extra på jultraditioner med sånger, sagor och
pyssel.
"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 – !ån en generation ti" nästa."
Lpfö rev. -10
Det är viktigt för barnen och deras känsla av
sammanhang att vi "knyter ihop säcken" och
sammanfattar terminen som gått och allt som
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hänt. Detta kommer vi att göra tillsammans med barnen och dokumentera på
vår avdelning.
De kommande veckorna kommer vi därför inte att gå på utflykt i samma utsträckning som vi gjort hittills.

Övrig information
Onsdagen 19/11 kommer vi istället för att gå iväg på promenad att arrangera ett
"Bamselopp" för och med barnen på förskolan.
Årets drop-in julfina bjuder vi in till 2/12 mellan 15-17. Att komma och titta på
vad vi gjort under terminen och ta en mysig fika när man hämtar sitt barn.

MVH Anna och Annika
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