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Vilka djur lever i vår skog? Jo. det gör björnen, älgen och ekorren. Nu är det höst och 

trädens alla blad får olika färger och faller till slut av träden ner till marken. Det är några av 

de saker vi lärt oss och pratat om den här månaden. Vi har tryckt våra händer och gjort 

färgglada träd. Vi har målat björnar och gjort älgar som pryder vår vägg så fint. Hoppas alla 

mammor och pappor kommer in och tittar! 

 

På väggen sitter också våra intervjuer. Det är frågor som ”fröknarna” ställt till oss och vi har 

svarat så gott det går. Till exempel vad vi vill jobba med när vi blir stora. Någon av oss ska 

jobba på jobbet, medan andra ska bli uppfinnare! Dessa ska sedan in i vår portfoliopärm där 

det sitter fler saker som visar på vår utveckling! 

En annan sak som ”fröknarna” sätter in i den pärmen är våra självporträtt och familjebilder. 

Vi målar och ritar sådana en gång om år för att se hur vi utvecklas…  

Gympan har börjat för 5-åringarna. Lova, Maxim, Inez, Mille och Penny travade iväg 

tillsammans med husets övriga 5-åringar. Anette från gul och Sandra från blå hade planerat. 

”Vi hade avslappning och hinderbana. Sen kommer jag inte ihåg, berättar Mille.” 

4-årsgruppen var inne på gul en förmiddag tillsammans med Anna-Carin och Lena. Alice 

berättar att de målade på rullar! Förutom Alice var även Livia med och de andra 4-åringarna 

i huset förstås! Under tiden var gröns 5-åringar inne och spelade spel med Julia. 

Förra veckan var vi in till Blå och hade sångstund med dem. Vi sjöng bland annat hjulen på 

bussen, i ett hus vid skogens slut och loppsången. 

 

Syftet är att vår verksamhet ska ha en röd tråd där vi just nu jobbar med svenska djur i 

skogen. På samlingen före maten har vi sjungit om björnen, älgen och ekorren. I skogen har 

vi varit och samlat på olika färger. 

Snart är det Halloween och vi har prytt vår avdelning med diverse pyssel. Pumpor och 

spöken bland annat. Detta för att det ska bli lite stämning då festen går av stapeln nästa 

vecka på torsdag. 

 

Trevlig helg! 


