Månadsbrev avdelning 6 augusti 2017
Vi vill hälsa alla välkomna tillbaka efter sommarledigheten. Barnen har berättat många
härliga historier om vad de har gjort under sommaren. Allt från att bada i en pool, leka med
kamrater och kusiner och lekt hemma.
Det har börjat nya barn och vi hälsar barnen och deras familjer välkomna till oss.
Nu är vi inne på förmiddagarna och det har kommit nya stolar och bord till oss. Nytt material
har vi fått som vi visar för barnen hur man använder.
Nu i början av terminen tränar vi mycket på att barnen ska känna sig trygga och komma in i
våra rutiner. Detta innebär att vi bl.a. övar grace och artighet. Hur vi är mot varandra, hur
man går i klassrummet, hur rullar man en matta, bär en stol. Genom att lära sig detta lär sig
barnen adekvat social träning. Det ger en trygghet i att veta hur rutiner fungerar på
förskolan.
Vi övar även motoriska färdighet som att dela en frukt, skära maten själv, hälla upp vatten i
ett glas vid lunchen och detta är även en social färdighet. Barnen blir självständiga och får
känna att de kan själva och klarar sig på egen hand. Det är nu vi lägger grunden till barnens
självständighet och fortsatta lärande.
Barnen övar olika artighetsfraser som hur man hälsar på varandra, hur man ber om att få
något, hur man säger tack och ursäkta, hur man hjälper varandra vid matbordet genom att
skicka runt maten. Dessa artighetsövningar stärker barnets självförtroende och förhöjer
känsligheten för andra. Vi bryr oss om andra människor och hjälper varandra. Barnen får en
lyhördhet och ödmjukheten inför varandra och förståelse för andra människor.
Vi har föräldramöte torsdagen den 14 september kl.18.30-20.00.
Gymnastiken kommer att börja under september månad för de barn som är födda -12 och
den kommer att vara på fredagar.
Med vänlig hälsning
Marie, Marianne, Mikaela och Sofia

