Månadsbrev avdelning 6 april 2018
Tack alla föräldrar för ett trevligt föräldrafika och det var härligt att se att så många kom.
Barnen var stolta över att få visa er föräldrar vad de gör på förskolan.
Vi har sått krasse och nu hade det växt upp så att barnen skulle få smaka på det. Under en
samling tog vi fram krassen och barnens kommentarer var: Jag vill ha mer, väldigt gott,
smakade frön, smakade inte så mycket, lite starkt, gott, smakade sallad. Flera av barnen tog
mer. Barnen ville ha mera och vi har planterat krasse igen och denna gång provade vi att så i
jord. Förra gången sådde vi på papper och nu får barnen se att man kan så på olika sätt.
Nu har våren kommit och vi har pratat om olika vårblommor. De blommor vi har pratat om
är tussilago, vitsippa, blåsippa, krokus, snödroppe, tulpaner och påskliljor. Barnen har
upptäckt en del av blommorna i våra rabatter på gårdarna och vi pratade om att det måste
bli varmt för blommorna ska växa. Alla blommor kommer inte samtidigt utan de som brukar
komma först är snödroppe och krokus. Vi ändrade om i vårt växthus och plockade bort
vintern och istället har vi gräs och blommor i växthuset nu. När vi ändrade om pratade vi om
de olika årstiderna vi har i Sverige och i vilken ordning de kommer. Vi pratade om att det ser
olika ut de olika årstiderna; när det är vinter är det snö och när våren kommer smälter snön
och blommorna kommer.
På samlingen har vi pratat om ålder och längd. Alla barn fick ställa upp sig i sina
åldersgrupper för att kunna se vilka barn som är lika gamla som de själva är. Det blev att vi
även pratade om att även om man är längst så behöver man inte vara äldst. Detta fick även
barnen se när de ställde upp sig i de olika grupperna och fick upptäcka att den som var längst
var inte äldst. Lärarna berättade också att den lärare som är längst inne på 6:an är inte äldst.
Barnen har upptäckt att olika insekter är tillbaka på gården. Vi har pratat om olika djur på
samlingen och vad djuren gör under vintern. Igelkotten sover och är mager när den vaknar
och då äter den allt möjligt som t.ex. maskar, spindlar, skalbaggar. Nyckelpigan kommer
också nu och den vanligaste nyckelpigan har sju prickar och den sover på vintern precis som
igelkotten. Bofinkshanen sjunger för att hålla andra hanar borta från sitt revir medan honan
bygger sitt bo. Vi pratade även om att bofinkens hane är färggrann för att skrämma bort
andra fåglar och att det är så även när det gäller domherren och andra fåglar.
Skolbarnen kom till oss och gav oss tagetes som vi får ta hand om för att sedan plantera ut i
rabatten på vår gård.
Vår avdelning var ansvarig för storsångsamlingen och vi sjöng sånger om våren, bl.a.
blåsippan och våren på Saltkråkan.
Förskolan har stängt den 1 maj, 10 maj och den 11 maj.
Semesterlistan sitter uppe på anslagstavlan, var snäll och fyll i när era barn är lediga.
Med vänlig hälsning
Marie, Marianne, Mikaela och Sofia

