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Swisch så var februari slut! Ljuset börjar återvända och vi tillbringar mera tid 

utomhus, härligt. 

Att rita är ett stort intresse på grön, många fina teckningar blir det och att måla på 

staffliet tycker många barn är roligt och kreativiteten flödar. Vi har även provat på 

lite olika målartekniker så som sockermålning, kulmålning och vikmålning, det blir 

riktiga konstverk som pryder våra väggar. 

Enligt vår nya läroplan (Lpfö18) ska utbildningen i förskolan ge barnen 

förutsättningar att utveckla digital kompetens genom att ge dem möjlighet att 

utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Vi fortsätter att 

testa oss fram tillsammans med barnen. Nu har de bland annat fått prova på att 

programmera en sk. Blue bot där barnen bestämmer en väg som roboten ska gå och 

sedan ge kommando. Det var förvånade och glada barn när roboten sedan gick 

precis den väg som de programmerat! På samlingen har vi använt oss av projektorn 

och tittar på google Earth för att se vart barnen bor och vart Pusselbiten ligger. 

4-årsgruppen har haft sagodrama till sagorna Prinsessan på ärten och Bockarna 

Bruse. Efter sagorna fick barnen leka fritt och husets alla 4-åringar lär känna 

varandra bättre och bättre för varje gång. 5-åringarna fortsätter med gymnastik 

varannan vecka. 

Vi har varit till återvinningen och kastat papper, plast och glas. Det är viktigt att lära 

sig om hållbar utveckling och när vi kom tillbaka till förskolan läste vi flanosagan 

Oskar har inte något roligt att göra- Återvinningssaga, där får barnen vara med och 

sortera skräp i olika soptunnor. Dagen efter gick vi på skräpletarpromenad och 

hittade massor av skräp på marken. Ett av barnen sa några kloka ord på vägen, det 

här är inte bara en promenad, vi har viktiga saker för oss!  

Några barn var tillsammans med gula avdelningen till biblioteket och lånade nya 

böcker. Roligt med lite nytt till läsvilan där vi även haft avslappning med sagan Du är 

tillräcklig- du kan. Det är en bra avslappningssaga som bygger på att höja barnens 

självkänsla. 

 

 

Trevlig helg önskar Cissi, Marie, Lena & Jens 


