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Under månaden som gått har vi bland annat börjat med adventspyssel. En personlig
adventslykta blev det i år där barnen tryckt av sin hand i lera och format till en ljuslykta. Den
får barnen ta hem nu lagom till första advent.

En dag tog en ”fröken” med sig fyra barn till biblioteket. Några ”gula” barn var också med. Vi
ska försöka hinna med att alla barn får besöka biblioteket en gång varje år.

Hos oss arbetar vi kontinuerligt tvärgrupper. Det vill säga att vi planerar in träffar i huset där
jämnåriga träffar varandra. 5: åringarna går till idrottshallen varannan vecka och 4:
åringarna en gång i månaden. Vi anser att ju äldre barnen blir desto större behov har de att
träffa jämnåriga för att få utmaningar anpassade efter deras mognadsnivå. 5-åringarna från
gul och grön träffades också en dag och spelade sällskapsspel.

Vi på Pusselbiten tycker det är viktigt att bevara traditioner. Inte minst vill vi fira Lucia
genom att sjunga luciasånger för alla mammor, pappor, syskon och hela släkten. Sångerna
har vi börjat öva på och några sånger finns kvar i minnet sedan tidigare år.

På Pusselbiten vill vi skapa en trygg förskola för alla. I förskolans läroplan står bland annat
att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin empatiska förmåga, sin förståelse
för människors lika värde oavsett bakgrund. Vi använder oss av ett material som heter Alfons
vänskapslåda. Det fokuserar på att barnen får utveckla just sin empatiska förmåga och
barnen får ta del av olika ämnen som är kopplade till självkänsla och vänskap. Den innehåller
bland annat Alfons-böcker med handledning till oss pedagoger, samtalskort, Alfonsdocka,
föräldramaterial, ljudböcker och en podcast med Farzad Farzaneh som många barn känner
igen från Barnkanalen.

Vi strävar även efter att barnen ska utveckla sin förmåga att lära genom leken. Just nu hos
oss på grön pågår en lek där barnen packar och reser till olika platser. De senaste dagarna
har barnen hunnit med att bo på hotell både i Frankrike och i Bulgarien. Inte dåligt! 😊

Månadens citat:
Pojke 4 år sitter och trär halsband. När han är färdig med halsbandet utbrister han: ”Titta,
jag är 100 m snabb”.
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