Månadsbrev april, avdelning 6
På samlingarna har vi läst rimsagan ”Stugan är trång som en skokartong” och vi har även läst
böckerna ”Ludde får besök”, ”Jag älskar Manne” och ”Vårt lejon”. Vi har lekt ”hunden och
benet” och ”byta plats-leken”.
Nu har våren kommit och vi har pratat om olika vårblommor på samlingen. De blommor vi
har pratat om är tussilago, vitsippa, blåsippa, krokus, snödroppe, tulpaner, vårlök och
gullvivor. Barnen har upptäckt att en del av blommorna har redan kommit i våra rabatter och
det kommer fler och fler. Vi har fortsatt att ta hand om våra tagetes som vi planterade inne i
småkrukor förra månaden. Nu har de växt upp lite och några barn fick hjälpa till att plantera
om dem när det blev för många blommor i varje kruka. Vi hjälps åt att vattna blommorna
och barnen går och tittar till dem ibland och undrar om vi inte behöver vattna dem lite till.
För några dagar sen upptäckte några av barnen att det hade kommit knoppar på tagetesen
och många tyckte det var spännande att se. Vi försökte komma på vilken färg det skulle bli
och ett av barnen kom på att det var gula blommor det skulle bli. Vi tog fram tagetesen och
visade på samlingen så att alla fick knopparna. Lite längre fram i vår kommer vi att plantera
ut dem på vår gård.
I slutet av månaden kom värmen och barnen har lekt och grävt i sandlådan, gungat och
cyklarna har kommit fram. Barnen leker olika rollekar och vi äter mellanmålet ute vilket
barnen tycker är härligt.
Skolbarnen bjöd in oss till deras musikföreställning som handlade om Lejonkungen. Barnen
tyckte den var bra och flera av barnen kände igen en del av sångerna.
Barnen har gjort påskpyssel och de fick trycka blommor med en pantflaska och de gjorde
kycklingar. Vi har lagt ut barnens alster på deras hyllor. Veckan före påsk åt vi en traditionell
påsklunch.
Denna månad var det sexans tur att hålla i den gemensamma sångsamlingen. Barnen fick
önska låtar och det blev på temat djur. Vi sjöng bl.a. om nyckelpigan, bockarna Bruse, Imse
vimse spindel skulle äta gröt och Bä bä vita lamm.
Vi välkomnar två nya barn till oss, Emilia och Hiyvy.
Förskolan har stängt torsdagen den 30 maj och fredagen den 31 maj.
Sommaravslutningen är onsdagen den 12 juni kl.14.30. Mer information kommer på
anslagstavlan.
Med vänlig hälsning
Marie, Marianne, Mikaela och Tessa

