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Januari 2019
Vi vill hälsa alla välkomna tillbaka från ledigheten och hoppas att ni har haft en trevlig jul och
nyår.
Snön har kommit och barnen leker för fullt ute. De drar varandra i pulkorna och bygger med
snön. Några barn har gjort snöänglar och vi gräver i snön. Vi har försökt göra snögubbar men
det har inte varit någon kramsnö så då gjorde vi istället tårtor och det blev jordgubbstårta,
chokladtårta, snötårta och istårta.
Vi har gjort olika experiment när det gäller snö. För att se vad som händer med snö tog vi in
snö i flaskor och mätte upp 1 dl snö och när den hade smält och blivit vatten blev det bara
0.75 dl vatten. Vad händer med snö när man fryser den och barn gissade på att det skulle bli
is, vatten, slime och glass. Dagen efter fick barnen se att det fortfarande var snö. Då provade
vi att hälla upp vatten och se vad som händer med vatten i frysen och barnen fick gissa igen.
De gissade på is och snö och det blev is fick barnen se dagen efter. Titta på unikum där vi har
lagt ut hur det ser ut.
På samlingarna har vi pratat om olika svenska bondgårdsdjur och vad de olika kategorierna
heter t.ex. när det gäller grisen heter pappa galt, mamma sugga och barn griskultingar. Vi har
pratat om hur man är mot sina kamrater och att man hjälper varandra. Vi har haft
högläsning på samlingen och läst om Lill-gruffalon, Kotten, grisen och lilla vännen och Alfons
börjar skolan.
Efter ledigheten är barnen sugna på att bli visade nya material. Några barn har arbetat med
”stora kuben”. Siffror och bokstäver arbetas det alltid med och några har fortsatt att öva
med praktiskt material som dragkedjeramen, knappramen och snörramen. Dessa ramar gör
att barnen blir självständiga och kan ta på sig sina kläder själva när vi ska gå ut. Barnen övar
konstruktion med romerska bågen och kartpussel. De övar antalsuppfattning och att koppla
ihop antal med rätt siffra.
Vi hade gemensam sångsamling och den här gången var det avdelning 1 och 2 som höll i
samlingen. Vi sjöng b.la om den bruna kon och loppan som satt fast på en hund.
Välkomna på föräldrafika tisdagen den 26/2 kl.14.30-16.00.
Med vänlig hälsning
Marie, Marianne, Mikaela och Tessa

