Månadsbrev mars 2019, avdelning 4
Nu är våren här både ute och inne på avdelning 4. Vi har läst böcker och sjungit
sånger om vår nya årstid, letat vårtecken och lärt oss namnen på flera
vårblommor. Det är roligt att lära sig namnen på blommorna och sedan ”gå på
upptäcktsfärd” på förskolans gård och hitta dem i våra rabatter! Vi har sått
smörgåskrasse som ska bli gott att provsmaka till mellanmålet. De äldre barnen
har fått dokumentera hur smörgåskrasse växer med både bild och text.
Barnen har själva sått frön till slingerkrasse som vi ska plantera ut i våra
rabatter när risken för frost är borta. Istället för krukor använde vi tomma
äggkartonger att plantera i, många barn tyckte det var spännande att se hur
något gammalt och förbrukat kan få nytt liv och hjälpa blommor växa fram.
Vi har fått två nya barn i barngruppen som vi överskolat från avd.1 – Bekam och
Viktor. Vi hälsar dem och deras familjer varmt välkomna! Det är fint att se hur
väl de blir omhändertagna av våra andra barn.
Barnen födda 2013 har varit på tre besök på Bror Hjorts hus. Efter första
besöket kom de tillbaka med konstverk de ritat med kol och blockfärger. Dessa
pryder nu våra väggar. Andra gången de var där skapade de en figur av lera och
tredje besöket målade de sin figur samt lyssnade på guiden som berättade om
färglära.
Inne på avdelningen råder ett sjudande arbetsklimat! De yngre barnen arbetar
mycket med vårt ”praktiska liv”-material. De putsar skor, häller med
vattenkanna m.m. Lika viktigt som att göra själva övningen är att ställa tillbaka
efter sig och det är roligt att se hur de gör det så väl! Flera av de äldre barnen
skriver och läser och många vill arbeta med våra världskartor.
Vi vill påminna om att förskolan stänger kl.12 torsdagen 18 april samt
tisdagen 31 april.

Mvh, Malin, Klara, Linus och Linus

