Avdelning 5

Månadsbrev, januari
God fortsättning på året!
Januari har börjat med snö och kyla! Barnen har haft så roligt när de har lekt ute på gården.
De har dragit varandra i pulkor, byggt snökakor, trampat gångar i snön och hittat på annat
kul. Om barnen fick styra vårt klimat skulle det snöa rejält ända fram till påsk.
Inne i förskolan är barnen fullt sysselsatta med
alla aktiviteter som erbjuds. Julledigheten gav
dem både motivation och nya krafter. Alla
barnen har gjort var sin snögubbe som hänger
på väggen i ateljén.
Vi välkomnar Mirna som började strax före jul
hos oss. Hon är Omars lillasyster och har tidigare
gått på avdelning 2.
Medan Kristoffer är på föräldraledighet har vi
Linus som arbetar i stället för honom. Barnen
konstaterade att de hade likadana inneskor. ”Sensitiv period för små detaljer” säger vi
pedagoger.
Om de ”Känsliga perioderna” har Maria Montessori skrivit i ”Barnasinnet”(s.54): ”Under
dessa känsliga perioder skapas inte själva psyket, utan dess förmågor.” ”Var och en av dessa
förmågor har sitt eget speciella intresse och denna känslighet är så stor att den får individen att
utföra vissa aktivitetsserier. Ingen av dessa särskilda känsligheter föreligger under hela
utvecklingsperioden. Var och en av dem finns bara tillräckligt länge för att en psykisk förmåga ska
bildas. När denna väl har bildats försvinner den särskilda känsligheten, men så länge den varar ger
den hela tiden upphov till en otrolig energi. Som vuxna har vi så totalt växt ifrån den att vi inte längre
kan minnas att vi någonsin haft den. När alla förmågor är färdiga förenas det till individens totala
psyke.”

Som montessoripedagoger har vi glädjen att förbereda miljön åt era vetgiriga barn med
sprudlande energi. Vi påminns dagligen om att de ännu inte är ”färdiga”. Varje dag är viktig.
Vi har inte två likadana dagar. Citat från en tavla beskriver barnens arbete: ”Vi gör inga fel, vi
gör variationer!”
På tisdag den 12 februari välkomnar vi alla våra föräldrar på Föräldrafika mellan 14.00-15.00
eller 15.00-16.00. Vi bjuder på bröd som barnen har bakat. Mer information finns på
anslagstavlan.
Vi välkomnar er även att besöka oss en dag eller halv dag på förskolan! Prata med någon av
lärarna och kom överens om lämplig dag.
Almanackan:
Onsdag den 13 februari: barn födda 2013 besöker Bror Hjorths Hus
Tisdag den 26 februari: barn födda 2013 besöker Bror Hjorths Hus
Tisdag den 23 april: barn födda 2013 besöker Bror Hjorths Hus
Föräldrafika tisdag den 12/2 TID: en timme antingen 14.00-15.00 eller 15.00-16.00. Välkommen!
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