JANUARI 2020

NYHETSBREV
AVDELNING FJÄRILEN
Välkomna till vårterminen!

ORDSKATTER

Vi har nu passerat första månaden på terminen och har kommit igång med
verksamhetens aktiviteter.

EXPERIMENT

Grupper: Vi fortsätter att dela barngruppen i grupperna Ekorrar och Grodor. Dessa grupper

använder vi i olika samlingar/aktiviteter och gymnastik. Grodorna har gymnastik måndagar
ojämna veckor 8.30-9.30 och Ekorrarna tisdagar jämn vecka 12.30-13.30.
Ordskatter: Nu har ett par barn fått i uppgift att ta med sig en ordskatt hemifrån. Barnen
har stolta visat sitt ord och vi har tillsammans pratat om ordets innebörd, barnen har med
egna ord fått uttrycka vad de tänker kring ordet.Vi gör ordets tecken. Orden samlas i
ordskattskistan. Det barn som är på tur får ett kuvert med sig hem till att lägga ordskatten i.
Kompisrelationer: Vi fortsätter med de tio små Kompisböckerna och har läst och pratat om
boken: ”Dela med sig”.
Vi pratar mycket om kompisar, hur vi ska vara mot varandra. Vi låter barnen säga positiva
egenskaper om varandra som vi sen skriver ner. Genom att medvetet dela barnen i grupper
och olika lekgrupper vissa tider under dagen kan barnen få möjlighet att skapa flera
kompisrelationer.

Vattnets ytspänning
EXPERIMENT

Experiment: Genom enkla experiment vill vi tillsammans med barnen upptäcka och uppleva
enkel kemi och fysik.
Torsdagar på förmiddagen lämnar vi förskolan och går ut i naturen i omgivningen, till
skogen, sjön.
Angående ”gosedjur” så upplever vi att de större barnen inte har behov av dem utan de
används till lek och blir ett orosmoment på läsvilan. Vår önskan är att gosedjuren får stanna
hemma. Vi anordnar en leksaksdag den 27/2, se rutan nedan.
Under vårterminen kommer vi att erbjuda utvecklingssamtal för samtliga barn.
I Februari tar vi emot två barn från avdelning Humlan som ska börja hos oss på Fjärilen.
From Mars börjar Elisabeth sin föräldraledighet och Ester Nilsson kommer vikariera på
Fjärilen.

MÅNDAG 3/2 KL.9.30
MONSTERSHOW i matsalen
med Kulturskolans
danspedagog och
Barnbibliotikarie.
Alla barn välkomna!

Vi ser framemot en rolig och lärorik termin och ett
gott samarbete.

LEKSAKSDAG TORSDAG
27/2
Varje barn får välja en
leksak att ta med sig

Hälsningar
Elisabeth, Theresia, My,
Anki

Mjölk-karamellfärgdiskmedel

