Jönåker 2019-04-08
Hej!
Eftersom vi är ute mycket är det bra om ni emellanåt tittar i era
barns lådor så att det finns ombyte.
Vi har ätit mellanmål ute.
Vi har Rockat Sockorna för att fira våra olikheter.
Tisdag 2 april var det Drop-In här på Gula Villan. Vi visade vår
verksamhet och barnen hade bakat fika som de bjöd på.
Gymnastiken torsdagar: Röd börjar kl. 8.15. Vi önskar att ni har både
ombyteskläder och skor med er.
Orange börjar kl. 9.30. Vi önskar att ni tar med skor och de som vill
ha ombyteskläder tar med sig det.

Gul: Vi fokuserar på färgen grön. Vi målar, planterar gröna växter,
tecknar och bygger.
Vi arbetar med kroppen. Vi sätter ord på våra kroppsdelar.
Som en del av vårt projekt Babblarna som är kopplat till Läslyftet
och språkutvecklingen får Babblarna följa med hem några dagar till
varje barn. Vi har en bok där barnen tillsammans med föräldrarna
skriver ner vad Babbeln har upplevt hemma hos barnen. Tillsammans
pratar vi om detta på våra samlingar.
Vi har skapat vårblommor genom att måla och rita av barnens händer.

Orange:
Vi fortsätter vårt arbete med rymden. Vi bygger planeter och tittar
på olika fakta om rymden.
I matematiken använder vi oss av Katten, musen, tiotusen. Katten ska
räkna ut vilket tal musen tänker på. Just nu pratar vi om hälften och
dubbelt. Vi arbetar också vidare med dinosaurierna. Kan de
fortfarande finnas någon annanstans? Hur ser deras planet ut i
sådana fall?
Vi har klippt siffrorna 1–5. Sedan har vi målat dem och satt lika
många saker under varje siffra.

På våra utflykter har vi arbetat med att hitta olika bildpar och att
hämta lika många saker som vi har ögon, näsa, fingrar på en hand,
fötter.
Vi går iväg och äter mellanmål ute en gång i veckan.

Röd: Vi fortsätter med vårt projekt som handlar om olika yrken. Vi
diskuterar vi och tittar på korta videosnuttar.
Vi har målat krukor och satt smörgåskrasse.
Vi tittar på UR:s Barr och pinne. Hur lång tid tar det för skräp att
försvinna i naturen? Vi har också pratat om allemansrätten
På tisdagar är vi ute på förmiddagarna. Då tar vi med oss
Allemansråttan i våra aktiviteter. Varje tisdag har vi också
”rödinggruppen” där vi använder oss av ”våra egna” pysselböcker.
Barnen är stolta över sina häften.

På torsdagarna gör vi mellanmål till hela Gula Villan och det är ett
uppskattat inslag.

Allmänt:
Nästa APT för personalen är tisdag den 7 maj kl 17-19 och vi är
tacksamma om ni kan hämta era barn senast 16.45.
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