Loggbok november-december
Årets halloween firade vi med ett disco. De barn som ville var
utklädda, vi hade många fina dinosaurier, häxor, superhjältar osv.
Några barn hade bakat chokladmuffins inför fikat som vi mumsade
på. En mysig dag! 
Vi har arbetat med vårt tema Tomtebobarnen som nu är i den fas där
vi ska göra ett avslut. Barnen har tyckt att det varit kul att läsa sagan
och att sedan möta karaktärerna på olika vis, samt har det gjort våra besök i skogen
lite mer spännande. Tänk om trollet sitter och lurar? Är det små tomtar vi ser? Vi har
även haft många diskussioner gällande språket i sagan, djuren i skogen osv.
Under vårterminen kommer vi fokusera vårt arbete på vänskap, gemenskap,
värdegrund och språk.
Vi har börjat med ett bildschema som vi tittar igenom på samlingen.
Schemat visar hur vår dag ser ut, vad vi ska göra och i vilken
ordning. Barnen tycker det är roligt när vi går igenom det. Vi har
också börjat med veckans tecken. Såväl vi pedagoger som barnen
får lära oss ett nytt ord på teckenspråk varje vecka. Vi har även bakat
in tecken i vår julkalender som vi har på avdelningen. Varje dag
öppnar vi ett paket som innehåller ett tecken, ett uppdrag eller ett
bus. Barnen lär sig fort, mycket fortare än vi vuxna! Fråga gärna vad
de har lärt sig, de tycker det är så roligt att få visa!
Hittills i december har vi pysslat en hel del, barnen älskar att få måla och skapa
vackra saker. Vi provar olika slags material och lär oss massor.
Under veckorna fram till årsskiftet kommer vi fokusera lite mer kring sådant som hör
julen till.
Lucia blir tyvärr inget klassiskt luciatåg i år, utan vi kommer istället att ha en hel dag
med ”tomtemys”. Barnen får gärna klä ut sig och så kommer vi sjunga, fika, kanske
titta på någon julfilm osv. Om tekniken är med oss så filmar vi och sätter in QR-koder
i barnens portfoliopärmar så att ni där hemma kan ta del av dagen.
Vi kommer att ha ett månadskalas för de barn som fyller år i november och december
under vecka 50.
//Lina, Anna-Carin och Emma

