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Nyhetsbrev
Avdelningen Nyckelpigan
Hejsan! Då var vi redan inne i juni och vi välkomnar sommaren!

Nya skogsmiljön

Tema Nära: Under maj månad har vi haft forskargrupper där vi forskat i grupper kring Hare,
Igelkott och Ekorre. I forskargrupperna har barnen fått vara med och söka efter information och
bilder, djurets bokstäver och färglägga djuren. Under nästa vecka kommer de få presentera det de
hittat om sitt djur för de andra kompisarna. Barnen har också fortsatt visa intresse för att utforska
med webbägg. Vi har tittat på maskar och en död snok som de hittade ute på gården och se dess
färger och mönster. Då barnen visar mycket intresse för djur har vi köpt in 2 st posters på skogens
djur och fåglar.
Vi har också köpt in djur och gjort en skogs- och naturmiljö i vårt gröna rum med hjälp av
Björkstubbar och björktrisser. Legot har vi flyttat in i rummet vi har samling i. Detta verkar vara
uppskattat av barnen! Vi har också fortsatt på odlingstemat och tittat på Hasses trädgård som
barnen visat mycket intresse för. Ett sätt att uppleva vad mycket man kan odla och ta vara på i
naturen.
Ni har nu också fått hem glasburkarna med fina ord som barnen sagt om varandra. Detta var lite
svårt till en början, vad man ska säga om varandra, men barnen har utvecklats mycket i det
märker vi under tiden vi arbetat med det. De sista veckorna har vi påbörjat veckans ramsa och
veckans siffra tillsammans med ett tecken där syftet är att utveckla teckenförrådet,
språkutvecklingen samt matematiken.

Forskargrupper

För att göra barnen mer delaktiga och få inflytande i verksamheten får ett barn varje vecka hjälpa
till genom att vara veckans värd. Som veckans värd får man hjälpa till att berätta dagens mat,
presentera vilken dag det är, vädret och se vilka barn som är hos oss m.m. ”Förskolan ska ge varje
barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga” Lpfö 18.
Den 14 maj var det Förskolans dag och vi firade med fem-kamp och fest! Barnbibliotikarie Maria
kom förbi och läste för barnen och vi avslutade med isglass tillsammans.
Samverkan F-klass: På måndag 1 juni avslutar vi samverkan med en avslutningsfest. På torsdag 4
juni har 6-åringarna en egen liten avslutning på förmiddagen med Linnea och Anki.
Solskydd: Tag med solkräm och märk den med barnets namn. Vi utgår ifrån att ni smörjer era
barn på morgonen och så bättrar vi på under eftermiddagen. Vi upplever att barnen går in och
smörjer mycket under dagen vilket blir väldigt kladdigt. Vet vi att ni smörjt på morgonen så räcker
det att vi smörjer på eftermiddagen. Tunn långärmad tröja, tunna tights, solhatt, keps är ett bra
skydd från solens starka strålar och som är bra om det finns på förskolan.

Planeringsdag 15
Juni
Förskolan och
Fritids är stängda
hela dagen.

Under v. 27 blir det förmodligen att
vi har många gemensamma
aktiviteter och är tillsammans mer
under dagarna.

Hälsningar Linnea, Jenny, Adriana och
Isabella

Förskolans dag

