Informationsbrev – Mars
Vi vill tacka er alla för ett trevligt drop-in på förskolan, syftet med att vi har detta är att
barnen ska ha möjlighet att visa er sin förskola och vad för utbildning vi har här hos oss. Men
även att det finns möjlighet för er vårdnadshavare att ställa frågor, höra er för om vår
utbildning, att få en insyn och möjlighet påverka. Till detta tillfälle så hade barnen bakat
fikabröd som de bjöd på.

Kojan
Vi har fortsatt med temat Bockarna bruse. Vi har tittat på olika broar, stora, långa, höga. Vi
har målat broar med hjälp av roller.
I vattnet finns fiskar som vi tittat på med hjälp av projektorn. Vi ritade och målade egna
fiskar som vi sedan satte fast i vattnet vi målat tidigare. Vi har också sprungit i vattenpölar
och tittat på vad som händer när vi häller vatten i ett vattenhjul.
De större barnen har med hjälp av bockarna tittat och jämfört vilken av bockarna som är
störst, minst. Vi har använt oss av en vågskål för att se. Vi köp under bordet, gick balansgång
och kröp uppför rutschkanan. Vi avslutade med att använda bockarna när vi lekte Kims lek
vem som väger mest av bockarna, trollet. Barnen hämtade sedan kottar, kritor som vi vägde.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och
riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt
för mätning, tid och förändring. Lpfö 98/16

Kims lek – vi lägger föremål
på en tallrik försöker
memorera vad för föremål
det är. Sedan blundar vi
och tar vi bort en sak och
tittar sedan efter vad som
saknas.

Vi har haft Bamsegympa som varit mycket omtyckt av barnen. Vi hoppade, stod på ett ben,
låg på mage och var flygplan. Vi har fortsatt med bokpåse och min bok.
Vi har gjort experiment med blomma och vatten. Vad händer med blomman vi målat om vi
viker ihop den och lägger den i vatten?

Kajutan
Prick och Fläck projektet har arbetats vidare med på Kajutan. Vi har introducerat, läst och
tittat på Prick och Fläck trycker till. I denna bok har inte kaninerna några prickar i början av
boken. De använder sig av potatisar för att göra prickar och fläckar. Barnen önskade att få
prova på det. Vår förskollärarstudent påbörjade att göra det tillsammans med barnen. Först
delade vi potatisen och målade på den för att sedan trycka till på pappret. Barnen
reflekterade över att små potatisar gör prickar och stora potatis fläckar. Barnen uttryckte att
de ville göra prickar och fläckar på Prick och Fläck.
Syftet med denna aktivitet var att barnen skulle få testa på att använda sig av potatis som ett
målarverktyg.
Enligt förskolans läroplan ska ”Förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att
bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 98/16

Så vid nästa tillfälle så hade vi målat upp stora Prick och Fläck som barnen tillsammans
samarbetade, kom överens om vilken som skulle vara Prick och Fläck. Barnen kom med
många olika egna förslag om vad som behövdes målas till på kaninerna. Titta gärna in i vårt
projektrum.

Halva gruppen har nu haft gymnastik i centrumlokalen på torsdagar, syftet med att vi går dit
istället för gymnastiksalen är:
När barnen har gått hela vägen och backen upp till skolan så är barnen trötta i sina ben.
Fokuset blir inte gymnastik tillfället utan att transportera oss till och från gymnastikhallen.
Därför är vi mycket glada att vi får låna centrumlokalen att använda till gymnastikhall. Vi
pedagoger planerar inför varje tillfälle så att barnen får en lustfylld och rörelserik
undervisning.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt
välbefinnande. Lpfö 98/16
Andra halvan av barngruppen har rörelse på Kajutan, vi har Bamsegympa, yoga, dans, lek
och rörelse. Denna vecka har vi provat på olika danser, vi har lyssna, tittat och försökt att
utföra danserna. Danserna var flamenco, tango, streetdance, disco, balett och avslutade
med barns inflytande, Bamse dans.
På Kajutan arbetar vi vidare med veckans bok och snart har alla Kajutan barn haft Prick och
Fläck påsen, barnen har uttryckt att de skulle vilja att påsen får följa med flera gånger hem.
Så när alla har haft den med sig hem så börjar vi om igen. Roligt att se att barnen tycker det
är roligt att få ta med sig en bok hemifrån för att läsa och berätta för sina kompisar på
Kajutan.

Övrigt
Torsdagen den 21/3 har vi pedagoger personalmöte på förskolan from klockan 17.00, vi vore
väldigt tacksamma om ni har möjlighet att hämta ert/Era barn senast 16,45. Har ni inte
möjlighet till detta så meddela oss personal omgående.

Vi har nu fått nya böcker i vårt minibibliotek, så passa på att låna med er
böcker hem att läsa tillsammans med era barn.

Vi vill påminna er om att skriva in den 13/5 i era almanackor, då kommer vi ha pyssel till
förskolans dag. Ni är varmt välkomna till förskolan mellan klockan 16.00-18.00. Vi kommer
bjuda på korv och dricka.

Observera att sommarsemester lapparna har skickats ut via mail, lämna blanketten till
förskolan senast fredag den 29 mars.

Hälsningar Tybblegården

