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En ny termin har startat och vi går redan mot ljusare tider. Härligt! 

På stora samlingen har vi provat olika experiment. Bland annat gjorde vi en luftkanon 

som man kunde blåsa ut ljus med, regnbågsmjölk, en vattenvisslare och massor med 

bubblor av vatten och diskmedel. På dörren i hallen kan ni se bilder från 

experimenten. Vi har också samtalat och gjort olika övningar om olikheter. 

Vi har haft januariskalas för Inez 5 år och Ivar 2 år men även för Hilmer som fyllde 2 

år i december. 

Barnen är väldigt duktiga att sjunga och just nu är det sånger som Hemma på vår 

gård, Bockarna Bruse, Tänk om jag hade en liten liten apa som är populärast! Vi 

spelar även spelet Titta och hitta. Då gäller det att på snabbast tid hitta kort med 

olika motiv. Det är väldigt populärt! 

Semeldagen den 9/2 firades såklart med semlor efter lunchen  Smarrigt! 

Gymnastiken för alla blivande 6-åringar har kört igång och då har vi haft 

uppvärmning, hinderbana, lekar och avslappning. Avslutningsvis duschar alla barnen!  

     

För de äldre barnen som inte sover efter maten, har vi alltid en vila. Oftast läser vi 

böcker men har även andra aktiviteter som syftar i att barnen ska komma ner i varv, 

för att orka med resten av dagen. Vi har använt oss av CD-skivor som är mental 

träning för barn från 3 – 7 år. Barnen får ligga på golvet med en varsin kudde och 

lyssnar till skivan. Barnen upplever det som bra historier, men det är som sagt 

mental träning som stärker barnets självförtroende, självkänsla och känsla av att 

vara älskad!  

Medan ena halvan av barngruppen har gjort det, har övriga tittat på UR:s TV-

program som heter ”Barr och Pinne”. Det är väldigt populärt hos barnen, och de vill 

oftast se flera avsnitt efter varandra. Det handlar om hur vi värnar om miljön. T.ex. 

batterihantering, kompostering m.m. 

 

Trevlig helg! 



 


