Månadsbrev april 2018, avdelning 1-2
Hej allesammans!
Nu är våren och solen äntligen här och som vi har längtat! Barnen leker
som aldrig förr ute på gården. Våren och värmen gör att vi har börjat
äta mellanmål utomhus och det är förstås lite annorlunda jämfört med
att äta inomhus. Som vanligt hjälper barnen till att duka och det är en
större utmaning nu, då man behöver gå upp och ner för trappor och på
varierande underlag.
Vi vill att mellanmålet ska vara en lugn och trevlig stund för barnen,
utan onödiga störningsmoment. Som vanligt får man inte hämta sitt
barn mellan kl 14.45 och 15.15 då mellanmålet pågår. Kom alltså inte
in på gården mellan kl 14.45 och 15.15!
Vi fångar även upp våren genom sånger som ” tussi-tussi-tussilago”,
”mask-sången” och ”en nyckelpiga”. Vid sångstunderna hämtar barnen
bilder på de blommor och de djur vi sjunger om, från en korg med bilder.
Vi har även tagit in blommor att titta, känna och lukta på. På det här
sättet får barnen en mer konkret bild av vad det är vi sjunger om.
I höstas planterade vi tulpanlökar ute i rabatterna och nu börjar
blommorna komma upp. Där skapas ytterligare möjligheter att samtala
om våren och naturen. Genom att prata med barnen om att man får
titta på, men inte plocka, blommorna i rabatten skapas en respekt och
förståelse för att vara rädd om och ta hand om vår fina natur. Det är
inte bara utomhus som barnen får lära sig om natur och omvårdnad.
Även inomhus får de sköta om de växter vi har genom att hjälpa till att
vattna.

Med våren kommer solen och värmen. Se över barnens vagnar, kanske
börjar det bli dags att byta ut sovsäck mot en tunnare filt? Kanske behövs
tunnare kläder för utomhusbruk och solhatt/keps. Vårsolen kan vara
stark så det kan behövas solkräm. Ta i så fall med solkräm till förskolan
och märk den med barnets namn.
Alla utvecklingssamtal är nu klara och vi vill tacka alla vårdnadshavare
som har deltagit. Utvecklingssamtalen är viktiga för en god relation
mellan hem och förskola. Vid samtalen får vi möjlighet att samtala om
barnets trivsel, utveckling och lärande, både i och utanför förskolan.
Vi vill bjuda in er tillsammans med era barn till sommarfest den 31 maj.
Vi samlas på förskolan kl. 14:30, för att sedan tillsammans gå till parken
intill. Medtag en fikakorg och något skönt att sitta på!
Soliga hälsningar,
Ida, Johanna, Anu, Ekaterina, Viktoria och Julia

