Veckobrev v. 17-18
V. 1 7
Mån 22/4
Tis 23/4

FÖRÄLDRAMÖTE 17:15 VÄLKOMNA!!

Ons 24/4
Tor 25/4

Utflykt med matsäck

Fre 26/4

sångsamling

V. 1 8
Mån 29/4
Tis 30/4

Trevlig Valborg!

Ons 1/5

Förskolan stängd

Tor

Utflykt med matsäck

Fre

sångsamling
Periodens syfte och mål

Vi kommer att börja plantera i vårt växthus.
Vi kommer att fortsätta med samma lek som föregående period, Katten är lat.
Vi fortsätter att jobba med vårt hästprojekt. Har ni bilder på hästar hemma, egna eller andras, får ni jätte
gärna ta med er bilderna till förskolan. Barnen tycker det är mycket roligt att berätta om just deras djur.
Våra påsar som vi gjort, är nu klara och det är dags att ta med dem på olika promenader. Det är tänkt att
barnen ska använda dem till att plocka kottar, blommor och andra naturmaterial i.
Vi fortsätter att vara ute en hel del på dagarna, och ber er att titta igenom barnens blå lådor. Nu är det lite
blött ute och då är det bra med en hel del extrakläder.
Nu är det också dags att börja ta hem vinterkläder och vantar. Fingervantar och en tunnare mössa är
toppen att nu när solen börjar värma.
Utvärdering av föregående period
Vi har varit vi fotbollsplanen och lekt Katten är lat, leken gick bra och barnen tyckte den var rolig. Alla
barn ville inte vara katt eller råtta men då är de med och sjunger istället och sedan kanske de vill/vågar
vara katt eller råtta nästa gång. Vi avslutade vårt kattprojekt med en Kattdag då vi hade gjort kattöron till
alla barn och målade oss i ansiktet, en nos och morrhår. På väggen vi våra matbord finns bilder och text
om vad vi gjort under projektet, kom gärna in och titta! Vi tycker att kattprojektet har gått bra och vi tror att
barnen har tyckt att det har varit roligt!
Vi har nu även dragit i gång vårt hästprojekt. Vi tog en promenad till Önsta gård där vi fick hälsa på inne i
deras stall, titta på sadlar, träns, borstar och hur hästen bor. Det tackar vi för och vilken start på vårt
projekt!

Mvh Ingela och Denise

