Informationsbrev – April
Den senaste veckan har vi haft trygghets vecka på Tybblegården. Vi har då gått
trygghetsvandring tillsammans med barnen för att barnen ska ha möjlighet att uttrycka om
det finns miljöer ute eller inne på vår förskola som de upplever negativt eller positivt. Vi
pedagoger har även intervjuat barnen om hur de upplever tiden på förskolan, om de har
någon att leka med, var vi personal är och om det finns någon de kan prata med om de
behöver hjälp eller stöd.
Vi har tillsammans läst böcker som tar upp ämnen som säga STOPP, säga förlåt och nej. Vi
har läst böcker och pratat med barnen om känslorna vi har i våra kroppar. Barnen har gjort
STOPP händer som finns på varje avdelning. Alla barn kan använda sig av STOPP, säga ordet
eller använda sin hand och visa, vilket blir konkret och tydligt för alla.
Tillsammans har vi tittat på Daniel Tiger och pratat om hur vi ska vara emot våra kompisar.
Allt enligt vår plan emot kränkande behandling vi har på Jönåkers förskola. Gå gärna in på
vår hemsida eller läs planen mot kränkande behandling eller läs den på vår förskola.

Vi vill påminna er om att prenumerera på vår blogg, så
att ni inte missar något inlägg ifrån vår utbildning på
förskolan.
Vi tar tacksamt emot feedback på bloggen, positivt som
negativt allt för att utveckla och bli bättre. Ta kontakt
med oss personal när vi möts i förskolan och
återkoppla gärna. Det finns även möjlighet att maila
om ni hellre vill det, på adress:
jo-tybble@nykoping.se.

Kajutan
Prick och Fläck fortsätter att finnas med i vår utbildning på Kajutan. Barnen leker aktivt i vårt
projektrum, de klär ut sig till Prick och Fläck, dukar och bakar som kaninerna gjorde i
böckerna. Vi har nu läst fyra böcker av Prick och Fläck och fråga gärna era barn vem som är
författare till böckerna. När vi läser litteratur på förskolan så läser vi vem som är författare
och illustratör.
Kajutan barnen gjorde egna böcker och var då författare och illustratörer till de böckerna. De
gjorde bilder i böckerna av prickar som vi tryckte med tops. När vi tittade med
förstoringsglas i tidningar så såg vi att bilderna var uppbyggda av prickar.

Denna veckar har vi fortsatt lite med vårt
arbete med trygghetsveckan, vi har tittat
på Daniel Tiger. I det avsnittet vi tittade på
så var de oense om leksaker och att en
kompis förstörde för de andra.
Vi reflektera tillsammans över avsnittet
och hur de löste situationen i filmen.
Barnen kopplade ihop känslorna de
uttryckt på filmen med vår känslolåda vi
använder på Kajutan.

Vi har påbörjat att så på Kajutan, efter att ha läst Castor odlar så
uttryckte barnen att de ville plantera. De ville så tomater, paprika,
bönor och bananer.
Tillsammans pratade vi om vi kunde plantera bananer, vi läste om
hur och var bananerna växer och vad de behöver. Då uttryckte
barnen att vi istället kunde plantera vindruvor. Så titta gärna in i våra
odlingar inne i ateljén, vi kommer att fortsätta med att planera de
kommande veckorna inne och sedan ute när det blir lite varmare.

Kojan
Vi har gjort film med hjälp av imovie. Barnen har tagit kort eller valt de kort som de ville ha
med i filmen. Vi lyssnade på musik och valde tillsammans vilken musik vi skulle ha till filmen.
Filmen blev bra, så vi har tittat på den många gånger!

I flera dagar har vi haft ett stort papper på golvet som barnen
målat och ritat på när de ville. Det blev ett konstverk till vår
soptunna.

När vi hade rörelse byggde vi en hinderbana, vi kröp genom en tunnel, gick balansgång,
klättrade över en ”sten” och balanserade ärtpåse på huvudet/ryggen.

Projekt bockarna bruse har fortsatt med båttillverkning. Barnen valde färg på mast och segel
som de ritade/klippte. Sjösättning veckan efter påsk.

Barnen har planterat gräs och sått krasse frön.

Övrig information
Under veckorna 20 och 21 kommer vi på Tybblegården att ställa ut vårt arbete om
barnbokens betydelse i förskolan på Culturum. Syftet med det är att uppmärksamma hur vi
arbetar med läsning i förskolan. Under vecka 20 är det förskolans dag och temat denna gång
kommer att vara bokläsning. Vi kommer att tillsammans med Gula villan uppmärksamma
och fira denna dag. Mer information senare.
Alla förskolor i Sverige har fått bokgåvor av kulturrådet och vi hoppas på att de kommer
under våren. Bokgåvorna är en del av regeringens satsning för att stärka det läsfrämjande
arbetet i förskolan.
Läslyftet är en annan del i regeringens satsning som vi pedagoger i Jönåker, Ålberga och
Stavsjö deltar i. Vi kommer att arbeta vidare med läslyftet hösten 2019, vi fick nyligen
besked om att vi blivit beviljade bidrag av skolverket för att genomföra denna satsning på
hos oss.

Vi vill informera er om att förskolan är stängd den 5 juni, vi har då studiedag.

Vi vill önska er alla en Glad Påsk
Personalen på Tybblegården

