Avdelning 5

Månadsbrev, november

Vintern har kommit med kyla och friska vindar. Barn väntar på tomte, snö och kanske
julklappar. Vintertiden har ändrat våra höstrutiner så att vi nu stannar inne efter
mellanmålet. Barnen arbetar eller lyssnar på högläsning. Låneböcker med julberättelser är
populära.
Teatergruppen Essence besökte skolan i november och barnen fick se två korta pjäser i
matsalen. Den första var en saga om en spindel och en fluga, den andra en gammal saga om
eldens uppkomst. De duktiga skådespelarna vävde in barnen i berättelsen med musik och
drama. Först satt barnen tysta och tittade, men efter ett tag vågade publiken ”hjälpa” till i
berättelsen och svara på frågor från skådespelarna. Det var ett mycket uppskattat
teaterbesök.
Senare i november besökte de äldsta barnen Lilla Teatern och såg pjäsen ”Lilla Nollan och
dom andra”. Uppsala Nya Tidning skrev om pjäsen: ”Strålande scenäventyr”, poetisk och
humoristisk berättelse”. /.../ Inte sedan Magnus, Brasse och Evas räknelek i barntv-klassikern
"Fem myror är fler än fyra elefanter" har väl siffror varit så här kul/.../ troligen en blivande
barnteaterklassiker" En lekfull räknelära om allas värde efter Inger och Lasse Sandbergs
bilderbok “Lilla Nollan och dom andra”, lust- och färgfyllt gestaltat av två skådespelare.”
Kulturellt avslutades november med en gemensam sångsamling tillsammans med alla
förskolebarnen.
I klassrummet har barnen arbetat intensivt med
kartor, flaggor och länder. Många har kopierat
Världskartan eller Europa. Europas flaggor väcker
intresse. När barnen kopierar flaggorna, tittar de
noggrant på detaljerna. De fascinerats av flaggor
från San Marino, Makedonien, Schweiz,
Liechtenstein, Malta, Vatikanstaten…
Andra nyheter i klassrummet: rita kolteckning, väva,
play-do-lera, jul- och Luciasångkort och ett Lucia
pussel med 36 bitar.
Vi har haft flera föräldrabesök. De är alltid trevligt och uppskattas av barn och vuxna.
Almanackan:
Torsdag 13/12: Lucia. Barnen tas emot kl 7.45. Luciatåget går kl 8.00 i klassrummet.
Måndag 7/1 2019: Förskolan stängd. Personalen har planeringsdag.

Välkommen till luciafirandet den 13 december!
Ann-Britt, Francesca, Kristoffer, Ninni och Orvokki

