Jönåker 2019-02-25
Hej!
Det känns som att dagarna nu börjar fyllas med lite härlig vårsol.
Eftersom vi är ute mycket är det bra om ni emellanåt tittar i era
barns lådor så att det finns ombyte.
Förra veckan var det sportlov. Alla barn gick till gymnastiksalen där
vi lekte med bollar, rockringar och hade jättekul tillsammans.
Vi har sprungit Vasaloppet. Start förskolan, ett varv runt skolan och
tillbaka. Efteråt blev det blåbärssoppa, släta bullar och diplom. Det
var roligt!
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 har fryst in is med olika färger och målat med vattenfärger
utomhus i snön. Vi har tagit in snö och tittat på hur den ser ut efter
att den har smält. Vi har också hällt och öst snö i olika bunkar och
former.
På Alla Hjärtans Dag tussade vi tillsammans ihop ett stort
kompishjärta.

Orange:
I rymdtemat tittar vi på ”Vims i rymden” från UR där vi får följa Ki,
Pi och Ti på deras utflykter till olika planeter i rymden. Vi har gjort
rymdmonster och stjärnfall.
I matematiken använder vi oss av dinosaurien Tyra som rymt från en
cirkus och nu är hon på en förskola. Vi har mätit upp en flygödlas
vingbredd på 8 meter. Vi kom nästan in i målarrummet. Vi håller på
och ritar av våra fötter och vi ska sedan jämföra med dinosauriernas.
Vi går iväg och äter mellanmål ute en gång i veckan.

Röd: Vi har startat ett nytt projekt som handlar om olika yrken. Nu
diskuterar vi vad djurskötare gör och tittar på korta videosnuttar.
Kojbygge är populärt och vi skapar också med playdoo-lera.
Varje tisdag har vi ”rödinggruppen” där vi använder oss av ”våra egna”
pysselböcker.
Vi har också lekt Talang.

Allmänt:
Nästa APT för personalen är torsdag den 21 mars kl 17-19 och vi är
tacksamma om ni kan hämta era barn senast 16.45.
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