Hajen
Vi visar en presentation på projektorn. Vill du ta del av de bilderna och
filmklippen så prata med oss personal så visar vi på vår surfplatta. Här
kommer infon som vi gav i samband med bilderna:
En vecka på Hajen innehåller många roliga aktiviteter
 Fri lek
 Skog/natur
 Matteskoj
 Gympa/rörelse
 Före Bornholmsmodellen
 Kompiskul
 Utelek
 Pyssel
 Massage
 Projektorvila
 Dans
 Sång
 Samling
Kompiskul
Varje vecka har vi kompiskul. Vi arbetar efter teman som vi ser är aktuella
i barngruppen. Vi har under terminen jobbat med dessa teman ”Vänta
på sin tur” och ”Vi leker tillsammans”. Vi ska börja med temat ”Vi
säger snälla saker”. Inom varje tema visar vi en film som vi gjort med
karaktären ”Lisa”. Hon vet inte riktigt hur hon ska agera i kontakten

med kompisarna och barnen får vara med och diskutera och prata
kring varför det blev tokigt och vad Lisa skulle gjort istället. Vi tittar
också på utbildningsradions serie ”Ugglan och kompisproblemet”. Sen
använder vi oss av kompisböcker. Under temat ”Vi leker tillsammans”
lottade vi lekkompisar en morgon för att träna på att man kan leka
med olika kompisar och att man måste prata om vad alla vill göra och
kompromissa i leken. Vi har även lekt samarbetslekar. Vi upplever att
barnen tycker det är roligt och att de pratar mycket om det som
händer på kompiskul. Vi känner att filmerna om ”Lisa” väcker tankar
hos barnen och mycket för att vi spelar in dem här på förskolan så det
känns ”hemma” för barnen.
Matematik
Varje vecka har vi matematiksamling. Vi har pratat former, diagram,
mönster och gjort räkneramsor och sorterat. Vi har också tittat på
barnprogrammet ”Peg och katt” som innehåller mycket matte. Vi ser
att barnen gör mycket mönster nu. Vi försöker prata mycket
vardagsmatematik vid fruktstunder och lunchen. Exempelvis en halv
frukt, en fjärdedels frukt. Vid måltiderna har vi bland annat pratat om
hur många vid bordet som dricker mjölk och vatten. Till exempel tre
femtedelar dricker mjölk och två femtedelar vatten.
Skog/natur
På tisdagar har vi skogs- och naturdag. Antingen går vi till skogen eller så
pysslar vi med naturmaterial här på förskolan. I skogen har vi arbetat
med ”Hitta Vilse”. Barnen har fått lära sig hur man gör när man går
vilse. Kramat träd, byggt koja m.m. Vi har sjungit sånger och barnen
har fått lyssna på sagor. Vi har också pratat om Mulle och barnen
tyckte det var väldigt roligt när Mulle kom på besök. Senaste tiden har
vi pratat om hösten och gjort ”höstiga” pyssel. I början av terminen
bakade vi blåbärskaka.
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Före Bornholmsmodellen
Vi arbetar med ett språkmaterial som heter ”Före Bornholmsmodellen”. I
skolan arbetar de sen med ”Bornholmsmodellen” som uppföljning. Vi
har Hajens barn uppdelade i två grupper. -10:orna har samlingar med
materialet för 4-6 år och -11:or och 12:or och har samlingar med
materialet för 2½-4 år. I samlingarna ingår alltid ett upprop, en bok
som vi läser, ramsa, sång m.m. I båda grupperna har vi pratat om
barnens förnamn och efternamn, rim och ramsor. Den yngre gruppen
har klappat stavelser och den äldre gruppen har pratat om långa och
korta ord. De äldre barnen gör ramsan/ringleken ”Flätan” varje gång.
Varje onsdag har vi dessa samlingar och barnen tycker det är roligt.
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