Veckobrev Vecka 10 2013 Förskolan Hjorten
•

Bornholm-språklekar. Den här veckan klappade vi barnens förnamn och
efternamn och räknade hur många "klappar" eller stavelser namnen har.
Vi läste "Guldlock och de tre björnarna" och pratade lite om innehållet i sagan.
Veckans ramsa:
Esike desike
luntan tuntan
semeli maka
kuckeli kaka
ärtan pärtan
piff paff puff
Vi fick besök av "Kasper", en handdocka, som pratade lite konstigt. Han delade
upp orden och barnen fick gissa vad det var för ord han sa. T.ex. El-e-fant,
doc-ka. Vi avslutade med att sjunga "Vart bor du lilla råtta" och ringdansen
"Lunka på".
Barnen fick hjälpa till att återberätta sagan "Bockarna Bruse".
När en grupp har Bornholm brukar resten av barnen vara på "Lilla Hjorten".

•

Den här veckan delade vi upp barnen när vi gick till gympasalen, de som inte var
med denna vecka får gå nästa vecka. De äldsta barnen får gå med varje gång.
Vi gjorde en krypbana med lite olika hinder de skulle ta sig förbi. Barnen fick
berätta vad de ville att vi skulle göra och vi tog ett majoritetsbeslut och
byggde en koja och så blev det en balansbana på bänkar som avslutades med att
barnen gjorde olika hopp ner i tjockmattan. Vi lekte även leken "Land och Hav".

•

Idag, torsdag, var barnen med och gjorde ny play-doh deg. 5 dl Mjöl, 2 dl salt,
2 msk alun och 1,5 msk matolja blandade vi ihop. Vi kokade upp vatten, barnen
fick se skillnaden när vattnet var helt stilla innan det kokade och sen se hur
vattnet bubblade när det kokade. Vi hällde i blå karamellfärg i det kokande
vattnet och hällde över mjölblandningen. Fröken blandade ihop den varma degen
och sen var det bakdags. Det blev bl.a. korvar, ormar, maskar, köttbullar,
stjärnor.

•

Påminner om att nu på måndag 11 mars är allmän förskola-barnen lediga (de som
inte betalar).
Fredag 22 mars har förskolans personal planeringsdag, förskolan är stängd.
V 13 har skolan påsklov, allmän förskola-barnen lediga.

•

Titta över barnens regnkläder och stövlar så det finns och att storleken
passar! Rätt kläder efter väder!
Ha en riktigt skön helg önskar Personalen

