Månadsbrev April.
Nu börjar det frodas i skog och mark. Vi har sett både utslagna krokus, tussilago och massor med
maskar. Vi går mot en härlig tid med förhoppningsvis mycket sol och värme.
Någon gång under April kommer vi att få besök av ankor. Är det någon som är allergisk så meddela
oss det.
Nu när det börjar bli soligt och varmt ute så får ni smörja era barn med solkräm hemma på
morgonen om ni vill att de ska bli smörjda. Senare i vår får ni ta hit solkräm så bättrar vi på mitt på
dagen för de barn som är ute här på eftermiddagar.
Tänk på att ert barn kan smita från gården om ni lär hen att öppna och stänga kedjan och grinden.
Vi har sett att det ligger mycket plastpåsar vid barnens hyllor. Vi skulle uppskatta att ni tar med
dem hem direkt eftersom det inte är så lämpligt att ha dem i närheten av våra barn.
Påminner er om att nu under v 15 har vi ”Öppet hus vecka” då ni är välkomna att besöka oss under
dagen (se lapp på våra ytterdörrar).
Den 26/5 planerar vi att gå på utflykt till Falla äng. Ni föräldrar är välkomna att följa med om ni har
möjlighet. Meddela då oss.
Enligt vår läroplan så ska ni föräldrar ha möjlighet att påverka verksamheten i förskolan. Vi tackar
er för de förslag som har kommit in angående frukostönskemål.

Krokodilen
Vi har tagit fram lite nya leksaker, bl.a pussel och ”nopper”. Dessa har vi sett att många barn tycker
är roligt att pussla, sätta ihop och plocka med. Vi har även gjort en deg som är grön, mjuk och
kladdig att ”dega” med.
På tisdagar har vi haft teckensamling där vi sjunger sånger som vi gör tecken till. Vi har fortsatt
med våra tisdagsgrupper då barnen har fått baka, pyssla samt prata om källsortering/gått till
återvinningsstationen. I källsorteringsgruppen kommer vi att läsa en bok om att panta burkar. Om ni
har möjlighet att ta med en pantburk till förskolan så ska vi sedan tillsammans gå och panta dessa
och för pengarna köpa något till barnen. Vi kommer att byta ut bakgruppen (kostar för mycket) mot
språkträning med Babblarna som är ett gäng skojiga sötnosar! ”Babblarna är väl genomtänkt
språkträning. Inte bara för att de faktiskt hjälper till i språkutvecklingen, utan för att de gör det utan
att man tänker på det. I leken med Babblarna, Babblarnas namn och deras speciella sätt att prata, så
utvecklas språket” (Hatten Förlag). Som avslutning på bakgruppen kommer barnen få ett häfte med
recept som de bakat efter.
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Under onsdagarna har vi gått till en gräsplätt
vid Kärrsvägen (eftersom det är så otroligt
mycket hundbajs vid ”vårt” ställe i skogen).
Där har vi börjat med att gunga och leka i
sandlådan. Sedan har vi haft samling med
rim och ramsor ihop med rörelser. Och som
vanligt avslutat med frukt. Vid det stället har
vi möjlighet att höra och se när bommarna
går ner och tågen svischar förbi vilket vi
upplever att barnen tycker är roligt.
På torsdagarna har vi fortsatt att prata om att
det är okej att vara olika. De har fått hämta
sitt fotografi när det visats upp och vi har
pratat om hur vi ser ut. T.ex. en del har ljust hår, några har mörk hy, en del har svårt att gå men de
är bra ändå. Vi har läst ur en bok som heter ”Se ut” där det finns bilder på hur vi kan se ut på olika
ställen i världen. Pippi Långstrump (Åsa) kom på besök och pratade om att vi är lika bra allihop fast
vi ser olika ut eller kan olika saker. Hon går ju alltid klädd i olika strumpor, precis som barnen hade
veckan innan. Framöver ska vi bygga duplo, pussla pussel tillsammans efter egen förmåga. Vi kan
ju inte allt förrän vi tränat och lärt oss, men vi är bra ändå och lika värda.
På måndagar och fredagar har personalen avdelningsplanering och då har vi ibland samling
tillsammans alla barn i huset och bl.a sjunger sånger som barnen själva har valt.
På onsdagen vecka 15 ska vi ha ”skräpplockardag” då har vi tänkt att ha matsäck med. Vi har fått
önskemål av några barn att ha med det någon gång så vi tycker detta tillfälle skulle vara bra. Detta
är valfritt och ni väljer själva om ni vill packa med något i ert barns väska. Annars ordnar vi på
förskolan något att fika med.
Nu är det dags för utvecklingssamtal. Lapp med olika tider sitter på vår ytterdörr. Ni skriver själva
upp er på den tid som passar.

Hajen
Vi har satt upp lapp med utvecklingssamtalstider. Skriv gärna upp er där. Precis som det står på
lappen så väljer ni själva om ni vill ha samtal men ni föräldrar som har barn som ska börja
förskoleklass bör ha samtal för ert barn. Längst ner på lappen vill vi att ni som valt att inte ha samtal
skriver ert namn så vi vet att ni sett och läst lappen.
Denna vecka har vi skräpplockarvecka och barnen är idag (tisdag) och på torsdag uppdelade i två
grupper. Den ena gruppen får gå och plocka skräp och den andra gruppen är kvar på Gläntan och
pratar om material, sorterar material och tittar på film. Barnen har också fått en tidning om ”Bamse
och skräpplockartjuven”.
Barnen har fortsatt att leka med dinosaurierna men vi har i stort sett avslutat arbetet med dem.
Vi pratar ofta om hur man är som kompis och hur man vill att andra ska vara mot en själv.
I våra tre kompisgrupper pratat vi just nu om att säga stopp, samarbeta och sprida glädje. Vi läser
böckerna och jobbar med lite aktiviteter runt det pratar, leker lekar, ritar och målar.

Under våren har vi fortsatt att jobba med olika samlingar. Vi har språkteckensamling på engelska på
måndagar och sångteckensamling på onsdagar. De andra dagarna varvar vi med sångsamling,
Dinosamlig eller reflektioner kring skogspromenader m.m.
Nu före påsk pratade vi om varför vi egentligen firar påsk. Om Jesus korsfästelse, död och
uppståndelse. Vi läste också om häxor.
Ni vars barn som börjar i förskoleklass i höst har fått lappar om 6-årsträffar. Information om
förskoleklass- och fritidsinskolning kommer senare. 6-årsresan kommer detta år ej att gå till
Childrens upptäckarhus i Hallsberg då de byter lokaler och inte öppnat i de nya ännu när vår resa är
aktuell. Inbjudan till annat resmål kommer.
Vi fortsätter att jobba med läroplansmålet om att vi alla har lika värde. Vi läser böcker om familjer
med adopterade barn, familjer som har två mammor och två pappor. Barn från andra länder. Vi tittar
även på världskartan och tittar var de bor eller kommer ifrån.
I våra torsdagsgrupper jobbar vi med lite olika saker:
Kattklubben har fortsatt att jobba med ”Stugan är trång som en skokartong”. Vi dramatiserar boken
med hjälp av figurer och återberättar sagan. Vi har även ramsor som vi sjunger och gör rörelser till.
Vi rimmar också och lär oss lyssna hur det låter och tittar på hur bokstäverna i rimord ser ut och hör
ihop.
Bollgruppen ska göra ansiktsmasker, klä ut sig till djur och göra film.
Rävgruppen jobbar med rim och ramsor.

Hälsningar från
Sara H, Ulrica, Ann-sofie S, Marina, Sara T, Åsa, Carina Annsofie R och
Anne-Marie.
Detta händer på Gläntan:
20/4 Personalen har APT. Förskolan stänger kl. 16.00
26/5 Utflykt till Falla äng
26/5 Personalen har APT. Förskolan stänger kl. 16.00
4/6 Vårfest
15/6 Förskolan är stängd. Personalen har kompetensutveckling.

