Månadsbrev avdelning 6
Maj 2019
Denna månad bjöd på ett varierande väder med både kyla, regn och strålande sol. I mitten
av månaden började vi med nya rutiner och nu är vi istället ute på förmiddagarna och har
vårt arbetspass på eftermiddagen och det har fungerat bra. Barnen har kommit in i de nya
rutinerna bra.
Nu har vi planterat ut våra tagetesblommor i rabatterna på 6:ans gård och vi hjälps åt att ta
hand om dem och vattna dem. Innan vi planterade dem fick vi hjälpas åt att rensa bort allt
ogräs och kasta det på komposten och även fylla på ny jord. Gå gärna in och titta på vår
blogg på Unikum där vi har lagt ut bilder på våra blommor.
På samlingarna har vi pratat om olika insekter och kryp. Vi har pratat och berättat om
nyckelpigan, myran och snäckan. Visste ni att nyckelpigan blir bara ett år gammal? Barnen
fick gissa hur gammal en nyckelpiga kunde bli och de gissade på 1, 3, 6 och 7 år gammal och
barnen tyckte att det var lite märkligt att den blev bara ett år gammal. De fick också lära sig
att snäckan lägger 60-80 ägg och att i en myrstack finns det ungefär 10 000 myror.
Vi övar till sommarfesten och i år blev temat Astrid Lindgren. Barnen håller på och gör
kransar som vi ska ha till sommarfesten som är onsdagen den 12 juni kl.14.30 ute på 6:ans
gård. De barn som ska börja i förskoleklassen blir då avtackade. Vi hälsar er varmt välkomna.
Inne på avdelningen arbetas det med många olika saker just nu, det är kartpussel med
världsdelarna och alla dess länder, romerska bågen, bråkdelar, siffor och bokstäver och
böcker med olika djurs kroppsdelar. Vi tittar i böcker om olika vilda djur och tittar på kort om
olika insekter och kryp. Barnen håller även på att avsluta en del arbeten så gå in och titta om
barnen har någon inne på sina hyllor som de behöver ta hem innan vi stänger för sommaren.
Vi har lagt ut en del målningar och barnens teckningar.
Vi har haft en gemensam sångstund och det var den sista för den här terminen. Denna gång
var det avdelning 1 och 2 som höll i den och vi sjöng b.la. ”Björnen sover”, ”Två små händer
och ”Vart ska du gå min lilla flicka”.
De barn som är födda 2013 ska åka på utflykt den 4 juni.
Förskolan har stängt på Nationaldagen torsdagen den 6 juni och på Midsommarafton
fredagen den 21 juni.
Med vänlig hälsning

Marie, Marianne, Mikaela och Tessa

