Hej igen!
Tiden flyger förbi med dunder och brak! Tänk att det
snart redan är april! Barnen leker i den tinade snön
med solens sken i ansiktet och fågelkvitter i
bakgrunden. Snart är våren kommen, hoppas vi i alla
fall! Vi försöker hjälpa våren på traven genom att måla
en sommaräng på snön med alla femåringar vi har på
röda och blåa avdelningen. Äntligen kan vi börja äta
mellanmål ute de dagar solen tittar fram, fram med
madrasserna mot väggen så får vi en toppen mysig
stund att äta mellanmål på.
Nu när våren snart kommer är det dags att så olika plantor. Tanken är att alla barnen ska få så sin
egen tomatplanta och att vi sen ska så lite fler olika plantor som t ex ärtor osv, här på förskolan som
barnen får en chans att smaka på.
Vi har börjat med ett nytt projekt här på röda avdelningen,
”under ytan”, där vi försöker inkludera alla barnen men på
olika stadier. Vi valde det här temat då det är så många
barn som visat intresse för just havet och allra helst olika
fiskar. Då tog vi tillfället i akt och åkte in på biblioteket och
lånade lite faktaböcker om fiskar och alla havets olika liv.
Dessa böcker har det bläddrats i aktivt sen vi lånade dom och vi valde därför att
förlänga lånet. Vi har även kollat på olika filmer och serier om havet som till ex
Hitta Nemo, Hajar som hajar, Octonauterna (främst för de små) och några fler. Vi har också letat fram
ett gäng sånger om fiskar och havet som vi ska träna på, och har även
tänk göra lite olika experiment som har med vatten att göra. Vi kommer
även göra utflykter under senvåren/ sommaren och se vad som finns i
vattnet och om vi (förhoppningsvis) ser några fiskar. Vi har fått flera
bilder av en vän till Emma med olika fiskar både hur dom ser ut på bild
och i verkligheten som kommer vara till stor nytta i det här projektet.
Detta är ett projekt som vi tänk hålla på med hela det här läsåret och det kommer utvecklas med
tiden. Målet är att barnen ska lära sig tillräckligt mycket om fiskar och dess tillvaro att vi kan åka in till
djuraffären och köpa några egna fiskar att ha här på avdelningen som barnen får hjälpa till att ta
hand om.
21 mars infaller Downs syndrom dagen, då är det självklart att vi
rockar sockorna! Vi pratar om varför man firar den här dagen
och att vi alla är olika men ändå så lika. Barnen fick ett brev från
en liten tjej med Downs syndrom som förklarar varför hon är
annorlunda och berättar att hon använder sig av tecken när hon
pratar osv. Med brevet fanns några kort med tecken som stöd,
som barnen kommer att få lära sig.
Vänliga hälsningar från Rebecca, Emma, Lina och Anna-Carin

