
Hej! 

Vi vill börja med att TACKA er föräldrar för er förståelse och att ni läser och tar till er 
information kring Covid-19.  På förskolan har allt gått bra och vi försöker göra dagarna 
som planerat så barnen får känna att det är som ”vanligt” trots omständigheterna. 

Tema Resa: Då barnen visat intresse för sniglar och andra smådjur har vi 
nu rest in i snigelns värld.  Vi har en snigellåda som har 
olika innehåll vid samlingarna. Vi pratar om hur ser snigeln 
ut? Vad äter snigeln?  Vi har lärt oss att sniglar med skal 
kallas för snäckor. Barnen visar också ett stort intresse för 
bokstäver och särskilt sin egen begynnelsebokstav. För att 
lyssna in nyfikenheten kring bokstäver har vi också tittat på 
snigelns bokstäver med tillhörande tecken. Några av barnen 
uppmärksammar att de har samma bokstäver som snigeln.   

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och 
hur de används för att förmedla budskap” Lpfö 18.   

I ateljén håller vi också på med att skapa vår egen 
snigel med lim och silkespapper på en snigelfigur av 
hönsnät och barnen har också fått färglägga egna 
snäckor och på så sätt få en förståelse över snäckans 
färg/form och mönster.  

Övrigt: Ida Björk har nu kommit tillbaka efter sin 
mammaledighet. Hon kommer att jobba hos oss torsdagar 
och fredagar till och med v.46 och då är Julia ledig dessa dagar.  

V. 47 går Jonna hem på mammaledighet och då går Ida in på Humlan torsdagar och 
fredagar och då är Julia tillbaka på Nyckelpigan dessa dagar. Måndag-onsdag jobbar Ebba 
Claesson för Jonna. 

Ha det gott! Hälsningar Linnea, Julia, Adriana och Ida
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En randig 
snäcka barnen 
hittade när vi 
plockade löv 

Vi skapar med 
hjälp av 

ståltråd och löv 
som nu hänger 

i grenen 
ovanför soffan. 

Tecken för snigel
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	Vi vill börja med att TACKA er föräldrar för er förståelse och att ni läser och tar till er information kring Covid-19.  På förskolan har allt gått bra och vi försöker göra dagarna som planerat så barnen får känna att det är som ”vanligt” trots omständigheterna.

