Månadsbrev mars
Nu har vi kommit halvvägs in i mars och våren närmar sig vilket innebär att vi har haft roligt
ute på gården i alla vattenpölar som blir nu när snön smälter.
Från april så blir det lite förändringar i grupperna då Sniglarna och Ekorrarna kommer att ha
inneförmiddagar tillsammans tisdag och onsdag med Lotta och Sarah, Grodorna fortsätter
att ha inneförmiddag på torsdag med Linnéa och Elisa och Rävarna har sin inneförmiddag på
fredag samt bokstavssamling på torsdag tillsammans med Caroline.
Påsken närmar sig vilket innebär att vi har börjat skapa med påsktema på våra
inneförmiddagar där kycklingar, påskharar, tuppar m.m. växer fram.
Torsdag 24/3 (Skärtorsdag) kommer vi att ha påskmaskerad med äggjakt. De barn som vill
får klä ut sig till något ”påskigt” och tillsammans letar vi ägg ute på gården som vi sedan
målar och äter till lunch då det även serveras inkokt lax med potatis och sås.
Grodorna och Sniglarna har följt med Blorpen in i det lila rummet
där de träffade en trollkarl. Grodorna har målat och klistrat
trollkarlshattar i form av trianglar och sniglarna har plockat pinnar
ute på gården som förvandlats till trollstavar med hjälp av färg och
glitter.
Ekorrarna har fortsatt att skapa med hjälp av olika material och tekniker
utifrån barnens önskemål och alla barn har målat varsitt konstverk på
staffliet. Barnen var nyfikna på hur olika länders flaggor ser ut och
tillsammans pratade vi om de länder som barnen på förskolan har någon
anknytning till och tittade på ländernas flaggor, sedan ritade barnen sina
egna flaggor.
Rävarna har haft några kluriga bokstäver på sina samlingar U, V,W
och X och det har varit lite svårt att hitta saker som börjar på
bokstäverna så flera av barnen har tagit med sig saker som innehåller
aktuell bokstav. Inneförmiddagarna har varit mycket uppskattade och
barnen har skapat och lekt tillsammans.
21 mars så kommer vi att uppmärksamma Downs syndrom dagen
genom att vi ”rockar sockorna” (vi bär olika strumpor).

I läroplanen står det att: ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och
intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska
stimuleras”.

