Hej alla föräldrar!

Nu börjar äntligen ljuset och vårkänslorna komma till oss! Som vi har längtat! I
helgen är det dags att ställa fram klockan till sommartid!

Vi vill till att börja med hälsa Colin välkommen till Knyttet!
Vi pedagoger har varit på en föreläsning om digitalisering i förskolan och hur vi
ska använda oss av den teknik och möjligheter som finns. Vi följde sedan upp
föreläsningen med pedagogiska caféer där vi tillsammans med flera förskolor
fick möjlighet att se hur andra jobbar med digitala verktyg. Ett spännande,
intressant och för många av oss en okänd mark.
”Förskolan ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital
kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den
digitalisering de möter i vardagen.”
Förskolans läroplan 2018
Detta innebär i praktiken inte att era barn kommer att sitta fastklistrade vid våra
”paddor” för att spela spel och vara ute på Youtube, utan det vi främst kommer
att syssla med är att bl.a. göra egna filmer via ex Imovie, den appen är riktigt
rolig och spännande! Vi kommer även arbeta med programmering och
källkritik, är allt vi ser sant?

Ni får gärna fråga om det är något som känns främmande för er så kan vi visa er
här på förskolan hur kommer att arbeta med våra digitala verktyg och hur våra
tankar går kring detta.
Nu när värmen börjar komma tillbaka till oss vill vi att ni ser över era barns
ytterkläder. Än så länge är förmiddagarna ganska kyliga men sedan varmt på
eftermiddagarna.
Detta händer i huset:
Knyttet: Vi har nu skolat in Colin och Melinda har bytt avdelning till Filuren
och till Blåbärsgruppen.
Vi ser fram emot att börja kunna vara utomhus alltmer. Det märks att barnen
tycker det är roligt att kunna röra sig mer utan snö på marken och tjocka
vinterkläder. Just nu är vår rutchkana i fokus.
Vi har kommit igång med att gå till gymnastiksalen varannan torsdag. Det är
mycket uppskattat av barnen. Vi utmanar dem med olika stationer där vi övar
upp motorik och balans. ”Tjocka mattan” är väldigt populär!
Vi har under v.12 planterat frön och körsbärstomater som nu börjar gro för fullt
inne i vårt naturrum. Kom gärna in och titta!

Vi arbetar med matematik och då pratar och tittar vi på färgerna gul, blå, grön
och röd. Vi räknar till 4. Vi plockar i och ur lådor och räknar med våra små
färgglada insekter.
Lingonen: Vi fortsätter temat ”Bonden Blom” där vi läser böcker om djur och
lantbruk. Just nu har vi börjat prata om får och hur och vad man kan använda
fårens ull till.
På torsdagarna går vi till skogen och nu när det börjar bli varmare väder kommer
vi ibland att ta med oss lunch och äta i skogen.
5-årsgruppen: Nu har vi kört igång med ”Veckans kock” igen. Då väljer och
lagar ett av barnen maten på tisdagar tillsammans med Marie. Det är en mycket

uppskattad tradition vi har här i huset. Gå gärna in och titta på väggen utanför
köket! Där kan ni se hur våra stolta kockar lagar maten.
Barnen har börjat jobba med skriftspråk. Vi läser böcker om hur bokstäver ser ut
och låter samt leker olika språklekar.
Blåbärsgruppen: Nu när våren har kommit har vi börjat vårt ”Naturtema”. Vi
har planterat paprika och tagetes och följer nu processen från frö till färdig
planta.
Vi utforskar naturen som börjar vakna till liv.
Varannan onsdag går vi till gymnastiksalen.
Vi jobbar vidare med färg, form och siffrorna 1-5.
Vårt boktema löper på och vi läser och har boksamtal för att få en djupare
förståelse och lära känna nya begrepp.

Med vänliga hälsningar!
Anna-Lena, Malin. Therese, Ulli, Ann, Linda, Elin, Anders och Marie

