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Lilla Gruppen, barnen födda 2010-2012
Nu har vi dragit igång bokprojektet "Berätta, leka, läsa". Gosefigurerna "Kanel och Kanin"
har hälsat på oss vid flera tillfällen. Vi har spelat lite teater med dockorna och vi pedagoger
har även "spelat teater", varit Kanin och Kanel. Boken är skriven i dikter och handlar om
kroppen. Vi har pratat om fingertopparna, barnen har kännt på olika material och beskrivit
hur det känns. Vasst, kallt, varmt, mjukt osv. Vi har även målat med fingertopparna, tryckt
fingeravtryck.
Vattenprojektet har inte varit i fokus under dessa veckor men vid ett tillfälle fick barnen
blåsa bubblor i vatten, de fick en varsin skål och ett sugrör. Först blåste de i vatten sen med
diskmedel i. Häftigt att se barnens reaktion när det växte upp mer och mer bubblor ju mer de
blåste.
Stora gruppen, barnen födda 2008-2009
Vi har börjat att jobba lite med sammansatta ord tex. sol och ros blir solros. I måndags fick
de varsitt sammansatt ord som de skulle rita ner på papper, det gick jättebra. De har börjat
förstå hur det hänger ihop. Mosse har nu varit hos Simon på besök, vi får se vem det blir
nästa gång. Fortsätter att arbeta med "stegvis materialet" också. Vi pratar mycket om hur
man ska vara mot varandra.
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Flyttinformation:
Under torsdag, fredag denna vecka kommer ordinarie personal flytta upp de saker vi ska ha
där uppe. Vi kommer under dessa dagar ha vikarier här, bl.a Birgitta och Therese som är
kända för barnen. Vi finns i huset om det skulle vara nåt. Måndagen den 10:e mars när vi har
stängt på förskolan ska vi flytta upp och ordningsställa det sista!
På tisdag är ni välkoma upp en trappa till de "nya" lokalerna. Vi kommer under tisdagen ha
invigning tillsammans med barnen, fika finns för er föräldrar när ni hämtar ert/era barn.
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Påminnelse!
Semesterlappen ska vara inne senast fredag 7 mars.
Måndag 10 mars Förskolan stängd, kompetensutveckling+flytt

•

Therese Algotsson fortsätter att vikariera för Gitte.

Personalen

