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Ny termin, nytt år och vi har dansat ut julen! En lååång dans som ringlade sig genom
avdelningarna och sen lite fika på det.
En morgon blev det spännande, då hade vi brandövning. Barnen visste att det bara
var övning och när en fröken kom och tutade i en tuta så blev de inte rädda. De fick
träna på att snabbt som blixten hoppa i sina skor och bege sig till
uppsamlingsplatsen ute på gården. Där ropade en fröken upp barnens namn för att
se om alla var med. Det är viktigt, för både barn och vuxna att träna så vi vet vad
som ska göra om elden blir lös.
I och med vinter och kyla har vi passat på att experimentera med is och snö. Vi har
gjort istavlor som vi hängt upp i vårt fina träd, stoppat leksaker i vatten som vi fryst
in, saltat och målat på is med vattenfärg och så har vi smält snö. Barnen fick gissa
innan vad som skulle hända och sedan gick vi igenom vad som hänt. Vi har helt
enkelt ökat vår förståelse för fysikaliska fenomen.
Vi har kommit gång med digitalisering, det är något nytt och spännande! När barnen
inte riktigt vet vad de vill hitta på så har vi aktivitetskort och spel i form av qr-koder.
4-åringarna har fått prova på att utforska quiver, det är en app där målarbilder
kommer till liv i interaktiva 3D-animationer. Roligt att se när raketerna barnen målat
flyger iväg eller när brandbilen helt plötsligt börjar spruta vatten. Vi har även med
hjälp av projektorn dansat till Duran och Mollan.
En eftermiddag hade vi drop-infika. Barn och föräldrar bjöds på kaffe/saft och bulle
när de hämtade sitt barn. Mysigt tyckte vi!

Som en del i vårt värdegrundsarbete har vi varje vecka veckans kompis. Det innebär
att just det barnet får känna sig lite speciell. Kompisarna får säga snälla saker och
berätta varför det barnet är en bra kompis, vidare får veckans kompis vara
hjälpfröken på samlingen, välja bok till läsvilan, dela ut frukt och hjälpa till att duka.
De snälla orden som kompisarna säger och en bild på veckans kompis sitter i en fin
ram i korridoren!

Trevlig helg!

